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اإهداء

فاأنظمها ــي  ل تــدنــو  الــكــواكــب  كلميليت  لكم  اأر�ــشــى  فما  مــدح  عقود 

اإلى روح اأبي، معلمي، وملهمي... الأ�ستاذ: ماهر عمارة

اأهدي بع�ض علمه، وثمرة من غر�سه، ع�سى اأن اأَ�ُسدَّ بع�َض حٍقّ ي�سعده في قبره، فاإني لم 

اأ�ستطع اأن اأقدم له �سيئًا في حياته، وفاًء تعلمته على يديه، واإخال�سًا منه واإليه.

تغمده اهلل بوا�سع رحمته، واأ�سكنه منازل ال�سعداء من جنته.

وغمرتني  القراآنية،  وال�سورة  العربية  الكلمة  اأبجديات  لقنتني  التي  الروؤوم  والدتي  اإلى 

بها، ووفاًء لها، في كل فكر، ومع هم�سة القلم حين  اً 
ّ
بفي�ض حنانها، وكريم عطائها... بر

يخاطب ال�سطور، اأدامِك اهلل حميدَة الفعال، ومتعِك بالعافية.

اإلى روح اأخي الحبيب المرحوم ح�سن، وفاًء للحب المح�ض، والوداد ال�سافي، في ذلك 

الزمن الجميل، طيب اهلل ثراك.

اإلى زوجتي.. رفيقة عمري التي هياأت لي اأ�سباب البحث، ووقفت ت�سد اأزري.

اإلى زينة حياتي وريحانتها ماهر، ورانيا، و�سلمى.
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المقدمة

ترادف  نعمائه، ويمتري  ت�ساعف  يقت�سي  ال�سماوات والأر�ض، حمداً  فاطِر  الحمد هلل 

من  واحدة  نعمة  ب�سكر  يفي  ل  الحمِد  َجْهُد  كان  واإن  ر�ساه،  تعالى  اهلل  به  ويبِلّغني  اآلئه، 

تق�سيري في حمِدك ومر�ساِتك. و�سالًة و�سالمًا على  فاللهم مغفرَتَك وعفَوَك عن  نعمه، 

منار الهدى، وخيار الورى، محمد بن عبد اهلل، �سالًة اأَْزَدِلُف بها اإلى مغفرتك، و�سلم عليه 

ت�سليمًا يح�سرني في زمرة اأوليائك، وُيْدِخُلني في �سفاعة نبيك يوم ل �سفيع اإل باإذنك. فاللهم 

�سائر  وعلى  واإ�سماعيل،  اإبراهيم  الكريمين  الر�سولين  اأبويه  وعلى  عليه،  وبارك  و�سلم  �سل 

المخَل�سين من الأنبياء والمر�سلين.

اأما بعد:

فاإن هذا ال�سرب من المو�سوعات يعود بي اإلى بداياتي في الدرا�سة الثانوية، حين كنُت 

ن من المحفوظات العربية مطالع المعلقات، وبع�ض الق�سائد الجاهلية التي حفظُتها في  اأَُلقَّ

غير عناء، وجعلت اأرددها بكثير من اللذة والحما�سة- ل�سيما معلقة عنترة، ومعلقة عمرو بن 

كلثوم- �سادفًا عما قد تنطوي عليه تلك الق�سائد اأحيانًا من مغلق المعنى، اأو مهجور اللفظ، 

مكتفيًا بما فيها من قوة ونخوة وا�ستعالء، اأكاد اأح�سها بعد انق�ساء ما يزيد على اأربعة ع�سر 

قرنًا من الزمان، تتفجر كالينبوع، وتتطاير كال�سرر.

وكان اأبي رحمه اهلل قد اآن�ض مني مقدرة في الحفظ بعد اأن اأتممت في طراءة �سني حفظ 

القراآن على يديه في الثالثة ع�سرة من عمري؛ فاألقى بين يدي كتاب )المعلقات ال�سبع( للزوزني 

لأحفظها، واأزيد بها ثروة معرفتي بالعربية وغريب األفاظها، وفتنت بالكتاب، وظفرت من 

اأبي بح�سن الثواب. وا�ستولى على نف�سي �سعر المعلقات، وفاَرْت بي هذه الن�سوة فكان هذا 

ْت بها 
َ
ب َلِت الدرا�سُة في كلية )دار العلوم( تلك الرغبة، وت�سعَّ اي، اإلى اأن اأ�سَّ

َ
ير الحديث ِهِجّ

َقْتها. وعمَّ
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ي�سلح  مو�سوع  عن  اأبحث  �سرعت  حتى  للماج�ستير  التمهيدية  ال�سنة  اأنهيت  اإن  وما 

يَن، 
ّ
الثقفِي الأجرد  والحكيم  لأبي محجن، وطريح،  اأبيات  على  عيني  فوقعت  لأطروحتي، 

ُت بها، وعر�ستها على اأحد الأ�ساتذة الف�سالء، فوجهني م�سكوراً واأر�سدني ماأجوراً 
ْ
فاأُْعِجب

اإلى درا�سة �سعر ثقيف، فوافق ذلك هوى في نف�سي، ووجدت باعثًا حثيثًا متوهجًا يتلفعني 

 ورغبة قديمة، ول�سيما بعدما تاأكدت اأن �سعر ثقيف لم يحظ بجمع اأو درا�سة �ساملة 
َّ
كامنًا في

من الباحثين والدار�سين؛ فاأبيات ال�سعراء الثقفيين متناثرة متفرقة، ومقطعاتهم مبعثرة لم تنل 

 الجاد.
ّ
حظها اأو حقها من الجمع ال�سامل، ومن البحث الجامعي

ولي�ض هذا ال�سنيع جديداً، فقد �سغف العلماء قديمًا بلغة هذه الأمة وتراثها، ذلك اأن تراث 

المجد  مراقي  في  الأمة �سعداً  تت�سامى  وباإحيائه  كيانها ووجودها،  اأ�سيل من  اأمة جزء  اأّي 

ومعارج الح�سارة، لذا فاإن العلماء �سعوا اإلى تلك اللغة في بواديها، اآخذين مما اآتاهم اأهل 

اأ�سعارها  وبرها، و�سداة رواتها؛ ما تناثر من مفرداتها، وما ندَّ من �سواهدها، وما تبعثر من 

الفرقة طائفة عكفت على �سنع  نفرت من هذه  ثم  كله،  واأيامها، فجمعوا ذلك  واأخبارها 

بها  غالتنا  دواوين خا�سة،  في  ف 
ّ
وني قبيلة  ثمانين  دواوين  بع�سهم  فجمع  للقبائل،  دواوين 

اأيدي الزمن وعاديات الدهر، فلم تدع لنا منها اإل كما ترك ال�سقر من فرخ حمامة حميد بن 

ثور: »رميمًا واأعظمًا«.

ْمن ما َجَمَع علماُء الأمِة  اأما �سعر ثقيف فالمرّجح اأن �سعرهم كان مجموعًا في كتاٍب �سِ

من اأ�سعاِر قبائلها في قرون الهجرة الأولى، واأن كتاب )اأ�سعار ثقيف( بقي متداوًل حقبة من 

الزمن بين ثلة من علماء ال�سلف ورواة الخلف، حتى اأتى عليه حين من الدهر ذهب بمجموع 

�سعرهم، كما ذهبت مجاميع اأ�سعار القبائل الأولى اإل ُهَذْياًل، فخ�سرنا ثمينًا، وفقدنا غاليًا!!

العربية وتحقيقها ودرا�ستها والقيام  القبائل  اأ�سعار  تناثر من  ما  اإعادة جمع  اأن  ول ريب 

عليها؛ من اأهم ما ينبغي اأن ُيْعنى به دار�ض الأدب العربي القديم، ذلك اأن ال�سعر يعد رافداً 

والفكر  الوجدان  لآفاق  ا�ستجالء  بعثه  وفي  والوجداني،  الثقافي  تراثنا  روافد  من  اأ�سياًل 

والح�سارة في تاريخ الأمة، ثم اإنه يعطي �سورة وا�سحة المعالم عن حياة العرب وما و�سلوا 
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اإليه في �ستى نواحي حياتهم، في�سل الباحث من خالل ذلك اإلى معرفة حقيقية يفقه بها اأدب 

تلك الحقبة فقهًا �ساماًل؛ قائمًا على اأ�س�ض علمية �سحيحة، ومنهج اأدبي قويم، يجنبه الزلل، 

ويقيه عثرات الطريق، فال تزل به قدمه، اأو يهوي به هواه، فيق�سي باأحكام عامة على ال�سعر 

القديم قبل جمعه وتحقيقه.

القرن  من  الأخير  الربع  في  العرب-  الباحثين  من  عدد  �سعى  فقد  الغاية  لتلك  وتحقيقًا 

الما�سي اإلى اإعادة جمع اأ�سعار القبائل العربية، في �سكل تظاهرة اأدبية اأظهرت لنا فيها المطابع 

ل، وَهمدان، وذبيان، وَتْغلَب، واأ�سد، وطيء، وعامر بن �سع�سعة، وغيرها 
ْ
ر، وُعَقي

ْ
ي اأ�سعار ُق�سَ

من القبائل.

ٌة اإلى الإدلء بدلوه؛ اأماًلً في اإعادة اإحياء تاريخ  وعلى هذا فاإن الباحث دفعت به رغبة ُمِلحَّ

الأمة وبعث تراثه، انطالقًا من جمع اأ�سعار ثقيف في �سفر يحويها، اأو كتاب ي�سمها، اأو ديوان 

 اإلى ر�سيفاتها من اأ�سعار القبائل الأخرى.
ُّ
م يجمعها ويوؤلف بينها، حتى تكون اإ�سافًة ُت�سَ

ولما �سح العزم مني على الم�سي في هذا ال�سبيل ـ على حزونته ووعورته ـ طويت كل 

اء ما�سية، فبداأت جمع اأ�سعار ثقيف، واآن�ست قدراً لي�ض بالقليل من  نف�سي على عزيمة حذَّ

اأخبارهم، ولم�ست اأثر �سعرهم وقدر لغتهم في مواطن كثيرة من كتب الأدب واللغة والنحو 

واأجودها  بيانًا،  واأف�سلها  ل�سانًا،  العربية  القبائل  اأف�سح  من  اأنهم  اإلى  وانتهيت  والمعاجم، 

َو اأن ي�ستر�سع 
ْ
�سعراً، واأتقنها لغًة، واأن لغَتها اإحدى اللغات ال�سبع التي نزل القراآن بها، ول َغر

�سيد البلغاء واأف�سحهم  في نواحي ديارهم من بني �سعد من هوازن، حتى قال: »اأنا اأف�سح 

العرب، بيد اأني من قري�ض، واأني ن�ساأت في بني �سعد بن بكر«.

واإذا كان اأهل اللغة وال�سعر في القرون الأولى قد توا�سعوا على اأن اأ�سعر اأهل المدن يثرب 

الذي  الثقفي،  الل�سان  ومكانة  ال�سعر  يوؤكد جودة  مما  ذلك  فاإن  ثقيف؛  ثم  القي�ض  عبد  ثم 

ينطلق عن �سليقة عفواً بال عناء، وهذا مما يغري الباحث اأي�سًاًً ب�سرورة البحث في اأ�سابير 

الم�سادر ل�ستخراج هذه الأ�سعار.

وقد اأعددت العدة، وبداأت رحلة البحث اأ�سلك في �سبيل غايته الطرق الوعرة، فكنُت 
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اأو  ين�سد �سالته هناك،  المتلئب  النجد  يت�سنم ذلك   ومكابدة ع�ساه 
ً
كمن ُيجهد نف�سه �سنى

يقطع المفاوز القفار ليحظى ببيت من ال�سعر يبل به �سداه، اأو يروي به غليله، وقد يرجع بعد 

الَجْهد والم�سقة دون طائل.

وطفقُت اأجمع اأ�سعار ثقيف من اأمهات الكتب وبطون الموؤلفات، واأتتبعها في الم�سادر 

كثيرة،  اأ�سماء  لدي  تجمعت  حتى  والمختارات،  التاريخ  وكتب  والحما�سات،  والتراجم 

واأ�سعار اأكثر ل�سعراء ثقيف، وكلما غ�سُت في بحور الم�سادر ا�ستخرجُت من اأعماقها كنوزاً 

لكنَّ  التراث؛  من  الهائل  الكم  هذا  في  بال�سباحة  المخاطرة  تبعة  مقدمًا  اأعلم  واأنا  ولآلئ، 

 اأن اأركب ال�سعب، ول اأ�ستعظم الجهد مهما �سق؛ بل اأ�ستعذب 
َّ
رغبًة داخلية كانت تلح علي

ال�سعاب واأ�سالحها. ومن هذه ال�سعوبات: 

الأموي. وعلى  الع�سر  نهاية  اإلى  الجاهلي  الع�سر  الزمنية متطاولة ممتدة من  الحقبة  1-  اأن 

الباحث اأن يقف على ال�سورة العامة لكل ع�سر ليعرف ماذا ياأخذ بال�سبط؟ وماذا يدع؟ 

في ظل هذا الح�سد الهائل من المعلومات والأحداث التاريخية. 

2-  اأن مادة البحث بداأت تت�سع وتت�سعب اأطرافها، فوقفُت اأمامها جامعًا لها وقارئًا، ومنقحًا 

ومهذبً�، وم�شيفً� وح�ذفً�، ومغيراً ومبداًلً، حتى اأ�شرفُت على الي�أ�س من تكملة ال�شوط، 

لكن يد العناية كانت تلحظني فت�سد اأزري، فاأتذّرع بال�سبر محاوًل تعويد النف�ض على 

المكروه حتى ا�ستقرت.

اأماًلً  اإن�ساج البحث وا�ستق�ساء مادته، ل النتهاء منه،  اإلى   وظلت الرغبة الأولى متجهة 

في اأن اأزيح الثرى عن ركاٍز دفينٍة، ولآلئ نفي�سة من اأدبنا العربي القديم، في حقبة عظيمة 

ن فيها اأدب اأمة وتاريخ حياة. ال�ساأن جليلة الخطر، تكوَّ

3-  اختالط اأ�شع�ر ال�شعراء الثقفيين بع�شه� ببع�س من جهة، واختالط اأ�شع�رهم ب�أ�شع�ر غيرهم 

من مختلف القبائل من جهة اأخرى.

اأمام  فيقف حائراً  الأ�سماء،  في  ت�سابهًا  بينهم  الباحث  يجد  من  الثقفيين  ال�سعراء  من  4-  اأن 
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ابن  والثاني:  عمرو،  ابن  اأحدهما:  ياليل،  عبد  بن  كنانة  مثل:  وترجماتهم؛  اأ�سعارهم 

�سالم، قال عنهما المرزباني: »اأمرهما م�سكل لتفاق الأ�سماء واختالف الن�سب«))(، 

وكذلك من مثل: ابن الذئبة، وابن الدنبة، ومن ذلك اأي�سًاً: محمد النميري الذي ياأتي 

)النميري(  ولقبه  النميري،  اأو  الثقفي،  محمد  ا�سم  تحت  الم�سادر  بع�ض  في  �سعره 

النميري،  والراعي  النميري،  العود  النميري، وجران  اأبي حية  مثل  بغيره؛  يختلط  هذا 

ومن�سور النمري، اإلى غير ذلك.

ُف قائلوها؛ فيقال: »قال الثقفي« من دون تحديد ا�سم ال�ساعر، وقد 
َ
5-  وجود اأ�سعار ل ُيْعر

ل يعرف لل�ساعر ا�سم ول ع�سر.

6-  �سياع اأغلب اأ�سعارهم، ولو جاد علينا الزمن فاأخرجها من مخابئها؛ لربما تغير الحكم 

على ال�سعر الثقفي، وظهرت اأحكام اأخرى عن خ�سائ�سه و�سماته الفنية.

7-  اأن ما عثرُت عليه من �سعر للثقفيين لم ياأت عن طريق رواة ال�سعر المعروفين، اأو حتى 

مخطوط طواه الزم�ن، ف�أتوّفر عليه محققً� �ش�رحً�، واإنم� عثرُت عليه متن�ثراً في �شتى 

المجلدات،  وت�ساعيف  النحوية،  وال�سواهد  والتاريخية،  واللغوية  الأدبية  المظان 

ا�ستغرق  النحو  اأ�سعاِرهم على هذا  ُع 
ُّ
وَتَتب ال�سنين،  ها غبار  َلفَّ التي  والت�سانيف  والكتب 

وقتًا طوياًلً.

وقد فر�ست طبيعة البحث اأن يق�سم اإلى ق�سمين: )الدرا�سة والديوان(. وتتاألف الدرا�سة 

من مقدمة، وتمهيد، واأربعة ف�سول، وخاتمة، تناول الف�سل الأول قبيلة ثقيف من حيث موقع 

القبيلة، وبطونها،  ثقيف، ون�سب  اللغوي ل�سم  المعنى  ثقيف، وتحديد  الطائف، وموطن 

و�سبب ت�سارب الآراء في ن�سبها، ثم تناول البحث اأيام ثقيف وحروبها، وحيواتها القت�سادية 

والجتماعية والدينية، وموقف ثقيف من الإ�سالم قبل الهجرة وبعدها، ثم دورهم في معركة 

  حنين، وما تبع ذلك من ح�سار الطائف، واعتناق ثقيف الإ�سالم، ومعاهدة ر�سول اهلل 

وحركة  الخالفة،  من:  موقفهم  بتحديد  الرا�سدين  ع�سر  في  الثقفيين  البحث  تتبع  ثم  لهم، 

))( معجم ال�سعراء للمرزباين: 26.
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الردة، وحركة الفتوحات الإ�سالمية، واإدارة الأم�سار.

قيام  في  ال�سيا�سية  وجهودهم  الأموي،  الع�سر  في  الثقفيين  متابعة  اإلى  البحث  وانتقل 

بالخالفة  ع�سفت  التي  المحن  من  وموقفهم  بالأمويين،  الثقفيين  وعالقة  الأموية،  الخالفة 

الأموية، وموقفهم من ثورات رجال ثقفيين على خالفة الأمويين.

الثاني للحديث عن ال�سعر الثقفي، وبيئة الطائف، ومنزلة ال�سعر  �ست الف�سل  وقد خ�سّ

الثقفي عند القدماء، وم�سادر اأ�سعار الثقفيين وتدوينها من حيث روايتها، وفقدان ديوانهم، 

وم�سادر �سعرهم، ثم توثيق �سعرهم، وا�سطراب ن�سبته.

اإلى درا�سة خ�سائ�ض �سعرهم خ�سائ�سه الفنية  وبالنتهاء من هذا الف�سل اأ�سحى ال�سبيل 

اآمنًا من ال�ست�سهاد بما اأكدت الأدلة اأنه لي�ض لهم، اأو رجَحت ذلك.

ق�سمت الف�سل الثالث الذي خ�س�سته للحديث عن الخ�سائ�ض الفنية ل�سعر الثقفيين  اإلى 

�سعرهم،  في  معانيهم  و�سوح  مطالب:   �ستة  وفيها  المعنوية،  للخ�سائ�ض  مبحث  مبحثين؛ 

في  ووظيفتها  المعنوية  المح�سنات  ثم  والكناية،  وال�ستعارة،  الت�سبيه،  البيانية:  وال�سورة 

�سعرهم: الطباق، والمقابلة، والتكرار، ثم الأمثال ووظيفتها في �سعرهم. 

عن  اأخذوها  التي  تلك  اأم  عنهم  اأُخذت  التي  المعاني  اأكانت  �سواء  معانيهم  ثم  م�سادر 

ال�سعراء الآخرين. واأخيراً اأثر الدين الإ�سالمي والقراآن الكريم في �سعرهم.

وت�سمن المبحث الثاني ـ مبحث الخ�سائ�ض اللفظية  ـ اأربعة مطالب؛ هي: منهجهم في   

الداخلية والخارجية، واللغة واأبرز  المو�سيقا  اإيقاعات  ال�سعرية، ور�سد  الن�سو�ض  بنية 

الق�سايا النحوية. 

  وختمت هذا الف�سل بذكر مواطن احتجاج العلماء بال�سعر الثقفي، وا�ست�سهادهم به في 

التف�سير القراآني، والتاأ�سيل اللغوي، والتقعيد النحوي، والتذوق البالغي.

ولم اأُْخِل هذا الف�سل من المقارنة بين �سعرهم و�سعر بع�ض قبائل العرب، اأو بع�ض الفئات 

من ال�سعراء عند الحاجة اإلى ذلك، ومن التنبيه على اأن هذه الق�سية اأو تلك مما ي�سترك فيها 
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�سعراء العرب عامة.

واأحكام، وفهر�سًا  نتائج  ف�سولها من  في  ما جاء  فيها  ُت  �سْ َلخَّ للدرا�سة خاتمة  وجعلت 

تف�سيليًا لمحتويات الدرا�سة.

واأما الق�سم الثاني )الديوان( فقد �سمنته مجموع ما وقفت عليه من اأ�سعارهم منذ الجاهلية 

اإلى اآخر ع�سر بني اأمية، و�سمنته اأ�سعار عدد من ال�سعراء الذين لم ت�سعف الم�سادر في تحديد 

ع�سورهم، خ�سية اأن يكونوا ـ اأو يكون بع�سهم ـ ممن عا�ض في مدة ما بين الجاهلية واآخر 

ع�سر بني اأمية، ريثما يظهر من الأدلة ما يحدد ع�سورهم.

اأما عملي في تحقيق ال�سعر فقد التزمت فيه بالخطوات الآتية: 

1-  تتبْعُت �سعرهم المتناثر في الم�سادر، وقابلت رواياته المختلفة باختالف الم�سادر كما 

لو كانت ن�سخًا اأخرى، فاأختار اأَْوَفى الم�سادر اأو اأقدمها، وِقَدَم الرواية وحظَّ �ساحبها 

الن�سخ  الأبيات على  اأو  الق�سيدة  اأعر�ض  ثم  الموا�سع،  اأغلب  في  الثقة، واطرادها  من 

الأخرى ذاكراً الفروق.

اأمكن لي  2-  َحاَوْلُت جاهداً جمع �ستات الأبيات ذات البحر الواحد والقافية الواحدة ما 

ذلك، حتى تكون ق�سيدة واحدة متما�سكة، محاوًل بذلك المواءمة بين الن�سو�ض.

واختالف  ُوِجدت،  اإن  الن�سو�ض  منا�سبات  التعليق:  في  فجعلت  الأبيات  على  3-  َعلَّْقُت 

موا�سع  بع�ض  على  التنبيه  مع  �ساعر،  من  اأكثر  اإلى  الأبيات  بع�ض  ون�سبة  الروايات، 

المفردات  ب�سرح  ُعِنيُت  اإني  ثم  والأعالم،  البلدان  وترجمة  والت�سحيف،  التحريف 

الغام�سة التي وردت في ال�سعر ما ا�ستطعت اإلى ذلك �سبياًل، وقد رجعت في ذلك اإلى 

فلم  اأجد �سرحًا لأ�سالفنا،  المحققة، وعندما  الكتب  المعتمدة، وهوام�ض  المعجمات 

َه اإلى جهدي.
َ
ب

ُ
اأكن لأْهِمَلُه، بل اأَفْدُت منه، واأََحْلُت عليه، ولم اأ�سَتِبْح لنف�سي اأن اأن�س

، اأو بالقدر الذي يزيل اللب�ض، وينير ال�سبيل. ْطُت ال�سعر �سبطًا كاماًلً
َ
ب 4- �سَ

ْمُت الروي  ُت ال�سعر ترتيبًا هجائيًا ح�سب حروف القافية مراعيًا حركات الروي، وَقدَّ
ْ
5-  َرتَّب
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المك�سور فالم�سموم فالمفتوح فالمقيد.

6- ذكرت بحر كل ق�سيدة اأو قطعة اأو بيت، جاعاًل المتن خال�سًاً لل�سعر.

7-  َرقَّْمُت الق�سائد اأو القطع اأو الأبيات المفردة، وجعلت لكل منها رقمًا خا�سًا.

ُت الأ�سعار التي وثقُتها من ال�سوائب والظنون، واجتزت بها تخوم الريب وال�سكوك،  8-  َخلَّ�سْ

ما اأمكنني ذلك، وق�سمُت مادة ال�سعر كاملة ح�سب ع�سور ال�سعراء كالآتي: 

1- الثقفيون الجاهليون واأ�سعارهم. 

2- الثقفيون المخ�سرمون واأ�سعارهم.

3- الثقفيون الإ�سالميون واأ�سعارهم.

4-  الم�ستدرك على الدواوين المطبوعة ل�سعراء ثقيف: فقد وجدت اأ�سعاراً كثيرة ا�ْسَتْدَرْكُتَها 

وطريح،  النميري،  ومحمد  ال�سلت،  اأبي  بن  اأمية  �سعر:  جمعوا  الذين  الباحثين  على 

به  واألحقت  اأبيات،  من  عليه  عثرت  ما  المبحث  هذا  ْنُت  مَّ َو�سَ الحكم،  بن  ويزيد 

م�شورة مخطوط للق�شيدة الدالية الأمية بن اأبي ال�شلت التي لم تكن مكتملة اأبي�ته� اإال 

ْمُت لهذا العمل بمقدمتين �سرحت فيهما منهج العمل وقيمة  في هذه المخطوطة، َوَقدَّ

ما ا�ستدركت.

5- الثقفيون المجهولون واأ�سعارهم.

6- �سعراء ن�سبوا اإلى ثقيف ولي�سوا منهم. 

فال  الآخرين،  اأعمال  من  التهوين  اأو  ال�سابقين،  نقد جمع  ذلك  وراء  من  اأق�سد   ول�سُت 

ينق�ض من قيمة اأعمالهم اإذا فاتهم بع�ض الأبيات والق�سائد، ل�سيما اإذا كانت في م�سادر 

قبائل  من  قبيلة  اأ�سعار  بجمع  م�سطلعًا  مادمُت  ذلك،  على  التنبيه  اأريد  واإنما  مخطوطة، 

العرب.

ل يفوتني اأن اأنوه بجهود ال�سابقين في التحقيق الذين ُعنوا باإثبات المراجع واإلحاق ال�سعر 
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بقائليه وم�سادره، واألحقوا باآخر ما حققوه فهار�ض وافية، فاأح�سنوا ولم يخلوا بما ن�سروا، 

لهوؤلء واأولئك ف�سل كبير في تي�سير بع�ض ما حاولت.

ول�سك اأن هناك من الم�سادر ما لم اأطلع عليه، ولكن ح�سبي اأني بذلت جهداً في البحث 

والتنقيب، والكمال ل يدرك، والحمد هلل على عونه وتوفيقه.

البحث  اأحمد ف�ساًل على هذا  الدكتور محمد فتوح  الأ�ستاذ  الجليل  ل�سيخي  هذا؛ واإن 

كبيرين،  رقيق، و�سبٍر وحلٍم  اأبوي  اأبداه نحوي من عطٍف  لما  ُيَعد،  ُيَحدُّ ول  و�ساحبه ل 

واأف�سح لي من وقته وجهده، فغمرني بفي�ض حلمه، وغزير علمه، و�سعة �سدره: 

ـــاٌح ـــْب �ـــشَ ــــُره  ــــِيّ ــــغ يُ َل  ـــــٌم  ـــــِريْ ــاُءَك َمــ�ــشَ َوَل  ــِيّ  ــِن ــشَّ ــ� ال ــِق  ــل ــُخ الْ ـــِن  َع

َل ال�سْعَب، واأقال العثرَة،  ن ال�سبيَل، و�َسهَّ
َّ
َد المنهج، وبي ه، فحدَّ

َ
ْحَث و�ساَحب

َ
 اإذ َرَعى اْلب

واأخل�ض في الن�سح والتوجيه والنقد، فبارك اهلل في عمره ومتعه بال�سحة والعافية، وجزاه عن 

العلم وطالبه وعني خير ما يجزي العاملين المخل�سين.

ال�ساعرين  الكبيرين  الأديبين  الجليلين  الأ�ستاذين  اإلى  وامتناني  �سكري  خال�ض  اأقدم  ثم 

المبدعين العالمين المحققين: الأ�ستاذ الدكتور الطاهر اأحمد مكي اأ�ستاذ الأدب بكلية دار 

العلوم، والأ�ستاذ فاروق �سو�سة الأمين العام لمجمع اللغة العربية؛ لتف�سلهما بقبول مناق�سة 

البحث، و�سوف ي�سع الباحث توجيهاتهما الكريمة ن�سب عينيه، ي�ستنير بها في اأول حياته 

وهو ي�سلك طريقا يلتم�ض فيه علمًا.

كما يطيب لي اأن اأزجي خال�ض �سكري اإلى اأ�ستاذي الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن ح�سن 

ال�سناوي الأ�ستاذ الم�ساعد بق�سم الدرا�سات الأدبية بالكلية؛ لتف�سله بالم�ساركة في الإ�سراف 

على هذا البحث.

ويطيب لي واأنا اأكبح جماح القلم اأن اأنوه بالتوجيهات ال�سديدة، والم�ساعدات الكريمة 

التي اأ�سداها اإلي الأ�ستاذ المف�سال الدكتور محمد فرحان الطرابل�سي، والأ�ستاذ الكريم اأحمد 

محمد عبيد، فاإني مدين لهما بالف�سل في اإر�سادي اإلى م�سادر من الأهمية بمكان.
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اأما الكريم الماجد ال�سيد جمعة الماجد فله ف�سل على هذه الر�سالة �سابغ، لما اأولنيه ـ 

في جملة طلبة العلم وجمهرة الباحثين ـ من اهتمام كبير، برعايته الكريمة ودعمه المتوا�سل 

له،  جزيل  خا�ض  ف�سكر  بدبي(،  والتراث  للثقافة  الماجد  جمعة  )مركز  العامر  لمركزه 

وللقائمين على اأمر المركز وقاعة الطالع، الذين بذلوا معي جهداً م�سنيًا في توفير كثير من 

م�سادر البحث بين يدي، واإلى الأ�ستاذ الفا�سل اأ�سامة ح�سن الذي اأ�سنيته في طباعة الر�سالة 

وتن�سيدها، فقام بهذا العمل خير قيام.

ول يفوتني اإ�سداء �سكري لإخوتي المهند�ض اأحمد، والدكتور عبد الرحمن، والمهند�ض 

زوجتي  واإلى  كريمة،  م�ساعدات  من  بذلوه  لما  بالعبدي؛  �سعاد  الأ�ستاذة  ولزميلتي  عابد، 

ُت على حقهم في �سبيل البحث والدر�ض.
ْ
واأولدي الذين تحملوا انقطاعي عنهم فُجر

اللهم اغفر زلتي، واآمن روعاتي، واجبرني، وعافني، واعف عني، وزدني علمًا، وبارك 

ال�سالحين،  بيتي، وارحم والدي واأخي وتقبلهما في  لي في والدتي وذريتي واإخوتي واآل 

وتقبل مني �سالح عملي، وتجاوز لي عن �سيئه، فاإن الأمر كله لك، بيدك الخير واأنت على 

كل �سيء قدير.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين، و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا محمد وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعين.

اإ�سالم ماهر عمارة

دبي 23 / 3 / 2008
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الق�شم الأول

الـدرا�شـة
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الف�شل الأول

القبيلة

1- موطنها.

2- ن�شبها.

3- بطونها.

4- اأيامها.

5- حياتها القت�شادية.

6- حياتها الجتماعية.

7- حياتها الدينية.

8- موقف ثقيف من الإ�شالم.

9- دخول ثقيف في الإ�شالم.

10- الثقفيون في ع�شر الرا�شدين.

11- الثفيون في الع�شر الأموي.
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1– موطنها:

ق�سم الجغرافيون �سبه الجزيرة العربية اإلى خم�سة اأق�سام هي: تهامة، والحجاز، ونجد، 

والعرو�ض، واليمن))(، وقد زاد عليها ال�سطخري وابن حوقل ثالثة اأقاليم اأخرى هي: بادية 

العراق، وبادية ال�سام، وبادية الجزيرة)2(.

ولما كانت مدينة الطائف اإحدى مدن اإقليم الحجاز المهمة – موطن قبيلة ثقيف مو�سوع 

الدرا�سة – فقد لزم اإلقاء نظرة �سريعة على هذا الإقليم.

اإقليم الحجاز))( هو الإقليم الذي تقع فيه �سل�سلة الجبال الممتدة من خليج العقبة )مدينة 

اأيلة( حتى منطقة ع�سير جنوبًا، ويحده من الغرب منطقة تهامة، ومن ال�سرق جبال ال�سراة، 

الغرب  اإلى  ال�سرق  �سبعمئة ميل، وعر�سه من  الجنوب  اإلى  ال�سمال  الإقليم من  ويبلغ طول 

ثلثمئة وخم�سون مياًل))(.

عد  وقد  القرى،  ووادي  وخيبر،  والطائف،  والمدينة،  مكة،  الإقليم:  ذلك  مدن  واأهم 

القاعدة  هي  مكة  اأن  ومعروف  الحجاز))(،  اأر�ض  من  وفل�سطين  تبوك  الجغرافيين  بع�ض 

التجارية لالإقليم، وكانت تقام للعرب حولها اأ�سواق كل عام)6(.

وتقع الطائف على طرِف واٍد، على مرحلتين من مكة))( نحو وادي القرى))(، بينها وبين 

ال�سرقي من  اإلى الجنوب  اثنا ع�سر فر�سخًا))( على م�سافة خم�سة و�سبعين مياًل تقريبًاً  مكة 

))( �سفة جزيرة العرب: 6)– ))، معجم البلدان: 2/)))– ))).

)2( مكة واملدينة: )) نقاًل عن ال�سطخري يف امل�سالك واملمالك: 20 – )2.

))( �سمي حجازاً لأنه يحجز بني تهامة وجند، انظر: بالد العرب: ))، جغرافية �سبه جزيرة العرب: )).

))( ل�سان العرب )حجز(.

))( معجم البلدان: 2/))2.

)6( اآثار البالد واأخبار العباد: )).

))( تاريخ البلدان: )).

))( �سورة الأر�ض: 2).

))( اآثار البالد واأخبار العباد: ))، والفر�سخ ي�ساوي ثالثة اأميال، انظر: معجم البلدان: )/)2.
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مكة، وترتفع ُزهاء خم�سة اآلف قدم عن �سطح البحر))(؛ اأي: ما يقارب 1650متراً، وتتكئ 

وعر�سها  دقيقة،  وثالثون  واإحدى  درجة  و�ستون  ثمان  طولها  غزوان)2(،  جبل  ظهر  على 

اإحدى وع�سرون درجة واأربعون دقيقة))(.

يرى الجغرافيون اأن بين مكة والطائف واديًا ا�سمه نعمان الأراك، واأن جبل غزوان الذي 

تتكئ المدينة على ظهره هو اأبرد مكان في الحجاز، وربما جمد الماء في ذروته في ال�ستاء، 

ولي�ض في الحجاز مو�سع يجمد فيه الماء �سوى هذا المو�سع))(.

ثم  عرفات،  طريق  ي�سلك  فاإنه  العقبة  طريق  عن  الطائف  اإلى  مكة  من  ال�سفر  اأراد  ومن 

بطن نعمان، ثم ي�سعد جبل كرى، ثم ي�سرف على الطائف، وي�سعد عقبة خفيفة ثم يدخل 

الطائف))(.

لي�ض بالأمر ال�سهل اأو الهين الي�سير درا�سة تاريخ الطائف القديم؛ وذلك لكثرة تعقيداته، 

تك�سف  التي  التاريخية،  الحقائق  ندرة  عن  ف�ساًل  اأحداثه،  وت�سابك  رواياته،  وا�سطراب 

اأو كتابات وفيرة  نقو�ض كثيرة  يعثروا على  لم  الآثار  اأن علماء  ُعِرف  اإذا  الغمو�ض، ل�سيما 

يهتدي بها الباحث اإلى تاريخ الطائف، فيحدد بها من �سكنها قبل ثقيف، ومن الذين تعاوروا 

عليها، وكيف كانت حياتهم، اإلى غير ذلك.

وقد اأ�سار اإلى ذلك الدكتور جواد علي فقال: »وتاريخ مدينة الطائف تاريخ غام�ض، ل 

نعرف من اأمره �سيئًا، اإذ لم تم�ض تربتها اأيدي علماء الآثار بعد، كما اأن ال�سياح لم يجدوا في 

الطائف كتابات قديمة بعد، ولكن مكانًا مثل الطائف لبد اأن يكون له تاريخ قديم، ول يعقل 

اأن يكون من الأمكنة التي ظهرت ون�ساأت قبيل الإ�سالم. ولي�ض لنا من اأمل الح�سول على 

�سيء من تاريخ الطائف اإل بقيام العلماء بمناجاة تربتها، وا�ستدراجها لتبوح لهم بما تكنه من 

))( دائرة املعارف الإ�سالمية ))/)، ومقال بعنوان: )ُقطر الطائف وموؤرخوه( من�سور يف جملة العرب ال�سعودية، ج )، 

مج 2، ال�سنة الثانية، رجب ))))هـ)6))-م.

)2( �سورة الأر�ض: 2).

))( �سبح الأع�سى: )/))2.

))( انظر: املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم: )/2)). 

))( امل�سالك واملمالك: ))).
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كتابات م�سجلة في الألواح؛ فتحدث عن تاريخ هذا المكان المهم«))(.

على  مدونة  قليلة  كتابات  من  الباحثون  عليه  عثر  »وما  قائاًل:  جواد  الدكتور  وي�سيف 

ال�سخور المحيطة بمدينة الطائف الحديثة، وفي موا�سع غير بعيدة عنها، �سواء كانت نبطية 

اأو ثمودية اأو بقلم اإ�سالمي؛ لم تدر�ض بعد«)2(.

كانوا  واإن  المدينة،  هذه  تاريخ  عن  القدامى  الموؤرخين  م�ساءلة  اإل  الباحث  اأمام  لي�ض 

ي�ستندون اإلى روايات مختلفة، ربما يدخل بع�سها في حكم الأ�ساطير التي اأّدت دوراً بارزاً 

حتى في ت�سمية المدينة.

وتذكر بع�ض الروايات اأن مدينة الطائف قبل اأن تب�سط ثقيف �سيادتها عليها كان قد �سكنها 

عمليق؛ وهو اأبو العماليق من اأحفاد �سيدنا نوح عليه ال�سالم))(. ويقال اإن وادي )وج( �سمي 

بذلك ن�سبة اإلى وج بن عبد الحي؛ اأحد العمالقة الذين �سكنوها، وُي�سرب بهم المثل في كبر 

الأج�سام، وهو اأخو )اأجاأ(، الذي �سمي به جبل طيء))(.

ويذهب بع�ض الأخباريين اإلى اأن اأول من عرف ب�سكنى الطائف من الأمم البائدة )بنو 

مهالئيل بن قينان(، وقد ذكرهم حرثان بن محرث الملقب بذي الأ�سبع العدواني فقال: 

ـْيــِن قـــد هــلــكــا �ــشــفــاهــاً ــــُن ِمــْهــِلــْيــٍل ِبـــــَوِجّكـــال الــحــيَـّ ــَك اب ــل َكـــَمـــا ه

ـــَداَن َرْهــــواً  ـــْل ـــْن ِج ْر�ـــــــضَ فــّجــاً بَـــْعـــَد فــِجَّعــــَدا بــالــخــيــِل ِم يــجــوُب الأَ

يريد بالحيين بني عبد �سخم وبني هانئ من ثمود، ثم �سكنه العمالقة قوم من عاد، تفرقوا 

اإرم بن نوح عليه  اأو عمالق بن لوذ بن  اأكثرهم، وهم من ولد عمليق  انقر�ض  البالد،  في 

ال�سالم.

ثم نزلتها ثمود قبل وادي القرى، ومن ثم يقال: اإن ثقيفًاًً كانت من بقايا ثمود، ويقال: اإن 

))( املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم: )/2)) - ))).

)2( املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم: )/2)) - ))).

))( تاريخ الطربي: )/)20.

))( معجم البلدان: )/))) وجم�ض ) )/)6)، وانظر اأي�سًا: العجيمي، اإهداء اللطائف: )).
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الذي �سكنها بعد العمالقة عدوان، وغلبهم عليها ثقيف، وهي الآن دارهم))(. 

وفي كتاب ر�سول اهلل  لثقيف يوم اأ�سلمت: »اأن ثقيفًاً اأحق النا�ض بوّج، واأن واديهم 

قال: »اآخر    اأن ر�سول اهلل  الحديث  اُه و�سيده«)2( وقد جاء في  ِع�سَ ٌم محرم هلل كله 
َ
َحر

وطاأة هلل يوم وج« واأراد بالوطاأة الغزوة؛ بمعنى اأن اآخر ما اأوقع اهلل بالم�سركين بـ)وّج( وهي 

الطائف. 

وتطلق )وج( على اأ�سوار الطائف، اأو على وادي الطائف، اأو على �سحراء الطائف))(، 

اأو على المدينة كلها كما ورد في كتاب ر�سول اهلل  لثقيف. 

ويظهر اأن مدينة )وج( قديمة، وقد عثر في اأرا�سيها على كتابات ثمودية، وكذلك في 

قوم  تدل على وجود  قلتها مكانة كبيرة علميًا؛ لأنها  الكتابات على  )الوجه(، ولهذه  قرية 

ثمود في هذه الأماكن منذ القدم، وفي هذه المنطقة واد معروف با�سم وادي )وج(، ويقع 

وادي العرج اأ�سفل وادي )وج(، ثم يجتمع مع اأودية اأخرى ويفي�ض في �سحراء ركبة))(.

وقد ظل ا�سم )وج( يطلق على مو�سع في الطائف يقع على الوادي يقال له )يرد(؛ في 

الع�سر العبا�سي، اإذ اأقامت فيه زبيدة – زوجة الخليفة العبا�سي هارون الر�سيد – حائطين يقال 

لهما )وج())(.

ابنة  اإلى ق�سي )ثقيف( وزواجه من  اأن ت�سمية المدينة بـ )وج( ن�سبة  وهناك رواية تذكر 

عامر بن الظرب العدواني، فقد �سكن وج، وبنى المكان، ف�سميت وج بالطائف)6(.

وهذه الرواية تذكر اأن �سكان الطائف في الأ�سل عدوان، »ثم نزلت قبيلة عامر بن �سع�سعة 

))( تاريخ ابن خلدون: 2/))6.

)2( كتاب الأموال: )/)))-))) واحلديث �سعيف الإ�سناد، واإن كان الإمام ال�سافعي يرى حترمي �سيد وج، وهذا يدل 

على عناية العلماء بتدوين ف�سائل قطر الطائف، انظر: مقال: قطر الطائف وموؤرخوه مبجلة العرب ال�سعودية، املجلد 

الثاين ج ) �ض ).

))( العجيمي، اإهداء اللطائف: ) وانظر الل�سان )وج(.

))( بالد العرب: )2.

))( �سفة جزيرة العرب: 20).

)6( دائرة املعارف الإ�سالمية: 6/)20 .
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فنزلوا  اأ�سهارهم  لعدوان  مجاورين  الطائف  ناحية  الظرب-  بن  عامر  بنت  عمرة  واأمه   -

وت�ستت  فتفرقت جماعتهم،  )عدوان( حرب،  بين  ووقعت  زمانًا،  بذلك  وكانوا  حولهم، 

اأمرهم، فطمعت فيهم بنو عامر، واأخرجتهم من الطائف، ونفوهم عنها«))(. 

التي وقعت بين عدوان وفرقتهم،  البغي والحروب  اإلى  العدواني  اأ�سار ذو الأ�سبع  وقد 

ثاُن 
ْ
و�ستتت �سملهم حتى تمكنت القبائل منهم، اإلى اأن ا�ستقر الأمر اأخيراً لثقيف، يقول ُحر

ع الَعْدواني)2(: 
َ
ب ٍث ذو الإِ�سْ

ّ
ابن ُمَحِر

ـــاًً ـــعـــ�ـــش ــــُهــــُم ب ـــــى بــــعــــ�ــــشُ ـــــَغ ـــضِبَ ـــ� ـــْع ـــى بَ ـــل ـــــــْرَعـــــــْوا ع ـــم يَ ـــل ف

دا ــــاًًً  ــــف ــــي ــــق ث ْوا  ـــــــــــــوَّ بَ ـــضِوهـــــــم  ـــ� ـــف خ ول  ذٍلّ  ل  َر 

ويقول اأمية بن اأبي ال�سلت حين يذكر دار قومه )وج())(: 

وٍجّ بـــطـــَن  ــي  ــل ي ــــا  وم وّجــــــاً  ـــــــوِق))(اإنَّ  ورت ــــَربــــوٍة  ب قـــومـــي  دار 

في  واد  اإنه  وقيل  الطائف،  لح�سون  ا�سم  اأنه  اإلى  قوم  فذهب  هذا،   ) )وٍجّ في  واخُتِلَف 

الطائف، ويرجح هذا ما ذكره الزمخ�سري في قوله: »كان )ثقيف( يحفر عين وج بيده في 

ال�سخرة ويقول: 

ـــــمـــــوٍد ـــــجـــــْل ـــــوِدفــــــاأرمــــــيــــــهــــــا بُ ـــــم ـــــْل ـــــُج  وتـــــرمـــــيـــــنـــــي ِب

ــــيــــنــــي ــــــٌك مــــــــــــوِد«))(فـــــاأْحـــــيـــــيـــــهـــــا وتُــــحــــِي ــــــاِل وكــــــــلٌّ ه

ووادي )وج( ل يزال موجوداً حتى اليوم، وهو ي�سق المدينة الحا�سرة من الجنوب اإلى 

ال�سمال)6(.

))( معجم ما ا�ستعجم: )/)).

)2( الأغاين.

))( معجم ما ا�ستعجم: )6)).

))( الرتوق: واحدها رتق؛ وهو ال�رشف.

))( ربيع الأبرار: )/))2.

)6( انظر: مو�سوعة القبائل العربية بحوث ميدانية وتاريخية: )/)2).
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من  لدينا  ولي�ض  الطائف«))(.  لبلد  ا�سم  »اإنه  )وج(:  عن  قولهم  اللغة  اأهل  عن  وجاء 

الم�سادر ما ير�سدنا اإلى �سبب ت�سمية هذه البلدة بالطائف على �سبيل القطع، �سوى روايات 

ل يحكم ب�سدقها؛ فهناك رواية تذكرها الم�سادر تذهب اإلى اأن منطقة الطائف كانت لبني 

عامر، ف�سمحت لثقيف نتيجة وفاق بينهم بالعي�ض فيها، على اأن تزرعها ثقيف، وي�ساركها 

بنو عامر بن�سف مح�سولها، فبقيت ثقيف زمنًاً حتى كثرت، فح�سنوها وبنوا عليها �سوراً 

يطيف بها، ف�سميت بالطائف، ثم لما ا�ستدوا بكثرتهم تمردوا على بني عامر، فقاتلهم بنو 

بال�سجاعة،  اأهلها  وامتياز  �سورها،  متانة  ب�سبب  منهم  ا�ستردادها  في  فاأخفقوا  عليها،  عامر 

والدهاء، والحكمة.

وفي ذلك يقول ابن الأثير: »كانت اأر�ض الطائف قديمًا لعدوان بن عمرو، فلما كثر بنو 

عامر بن �سع�سعة غلبوهم على الطائف بعد قتال �سديد، وكان بنو عامر ي�سيفون بالطائف، 

البالد  ثقيف  فراأت  الطائف،  حول  ثقيف  م�ساكن  وكانت  نجد،  في  باأر�سهم  وي�ستون 

المدن، والوبر  العمد على  اإنكم اخترتم  لبني عامر:  فقالوا  نباتها وطيب ثمرها،  فاأعجبهم 

اإلى حظ  ندعوكم  ونحن  نلطف،  ما  تلطفون  ول  نعرف،  ما  تعرفون  فل�ستم  ال�سجر،  على 

كبير، لكم ما في اأيديكم من الما�سية والإبل، ونحن نقوم بزراعة هذه الأر�ض، فلكم ن�سف 

في  وتقيموا  موؤونة،  تتكلفوا  ول  القرى،  ريف  ياأتيكم  حا�سرين،  بادين  فتكونوا  ثمارها، 

اأموالكم وما�سيتكم في بدوكم، ول تتعر�سوا للوباء، وت�ستغلوا عن المرعى«)2(.. فرغب بنو 

عامر في ذلك و�سلموا اإليهم الأر�ض، وكان بنو عامر يمنعون ثقيفًاً ممن اأرادهم من العرب، 

مما كانوا يحملونه  فلما كثرت ثقيف ح�سنوا مدينتهم، وبنوا �سوراً حولها، ومنعوا عامراً 

اإليهم عن ن�سف الثمار، واأراد بنو عامر اأخذه منهم فلم يقدروا عليه، فقاتلوهم فلم يظفروا. 

عبد  بن  طالب  اأبو  قال  مثاًل،  العرب  بهم  ف�سرب  الطائف،  بملك  الثقفيون  تفرد  هنا 

المطلب))(: 

))( العجيمي: اإهداء اللطائف: 0) وانظر: ل�سان العرب )وج(.

)2( الكامل يف التاريخ: )/))6، تاريخ اليعقوبي )/))2.

))( معجم البلدان: )الطائف(.
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ـــــِلّ َحــــٍيّ ــــْن ُك ـــا ِم ـــنَ ـــشَ ــا اأر� ــن ــْع ــنَ ــا ثــقــيــُفَم ــه ــِف ــائ ــَط ــْت ِب ــع ــن ــت ــا ام ــم ك

ــٌر َكـــــْي يــ�ــشــلــبُــوهــم ــ�ــش ــع الــ�ــشــيــوُفاأتـــاهـــم م ذلـــكـــُم  دوَن  ــْت  ــال ــح ف

اأ�ساب دمًا في قومه  اأن الدمون بن عبد الملك بن ال�سدف،  اإلى  وتذهب رواية اأخرى 

ا قدم وادي  بح�سرموت، حين قتل ابن عمه وفر هاربًا اإلى )وج(، وكان معه مال كثير، فلمَّ

وج حالف م�سعود بن معتب الثقفي �سيد ثقيف وقتئذ. فقال لهم: هل لكم اأن اأبني لكم طوفًا 

يكون لكم ردداً من العرب؟ فقالوا: نعم. فبنى لهم بماله ذلك الطوف، ف�سمي الطائف؛ لأنه 

حائط يطيف بهم، وذلك في مقابل حماية ثقيف له، ومحالفته وتزويجه امراأة من ن�سائهم))(. 

وهناك رواية يوردها الهمداني ي�سوق فيها خبر تنازع مراد بن مذحج وثقيف في اأر�ض 

)وج( عند النبي  وماق�سى به فيها، وخال�سة الخبر اأن ظبيان بن كدادة المرادي وفد على 

الطائف كانت  اإن وجًا و�سرفات  قال:  ثم  ف�سلم عليه،  بالمدينة   وهو في م�سجده  النبي 

لبني مهالئيل بن قينان، غر�سوا اأوديته، وذللوا خ�سانه، ورعوا قريانه، فلما ع�سوا الرحمن، 

هب عليهم الطوفان، فلم يبق منهم اإل من كان في �سفينة نوح، فلما اأقلعت ال�سماء، وغا�ض 

الماء، اأهبط اهلل نوحًا ومن معه َحْزَن الأر�ض و�سهَلها، فكان اأكثر بنيه ثباتًا، واأ�سرعهم نباتًا: 

عاد وثمود، فاأهلكهم اهلل بالعذاب الأليم، وكانت بنو هانئ بن هذلول بن هوذلة من ثمود 

ي�سكنونها، وهم الذين خطوا م�ساربها، واأتوا جداولها، واأحيوا عرا�سها، ثم خلفتهم بعد 

ذلك حمير، فبطروا النعم، وا�ستحقوا النقم، ف�سرب اهلل تعالى بع�سهم ببع�ض، واأهلكهم في 

الدنيا بالغدر، فكانوا كما قال ال�ساعر: 

ــي مــنــاِزِلــهــا ــــاداً ف ــك ع ــل الجنُدالـــغـــدُر اأه ـــا  داره ــاً  ــرون ق اأفــنــى  ــُي  ــْغ ــب وال

مجهرًة  البغُي  ــان  ك حين  حمير  فانجرُدوا)2(فــي  الأياِم  حادِث  على  منهم 

وبنوا  ال�سرائع،  فيها  فتحوا  عامر(  بن  )عمرو  عهد  على  نزلوها  الأزد  من  قبائل  اإن  ثم 

مجدبة،  و�سنون  قتال  بينها  حدث  ثم  القبائل،  من  �سواها  من  مذحج  فاأخلت  الم�سانع، 

))( معجم البلدان: )/)))، اإهداء اللطائف: 0).

)2( �سفة جزيرة العرب: ))).
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فخرجوا منها، ونزلتها ثقيف))(.

م�سعود  بن  والأ�سود  �سريق،  بن  الأخن�ض   وجود  اهلل  ر�سول  على  الوفد  قدوم  ووافق 

الثقفيين، اللذين دافعا عن قبيلتهما عند ر�سول اهلل ، فقال الأ�سود: 

يا ر�سول اهلل؛ اإن بني هانئ بن هذلول بن هوذلة بن ثمود كانوا �ساكني بطن )وج( بعد 

هالك )مهالئيل بن قينان(، فعطلت منازلها، وتركت م�ساكنها خرابًا. 

فلما كثرت قحطان و�ساقت بها فجاجها؛ �ساق بع�سهم بع�سًا، فانتجعوا اأر�سًا فاأر�سًا، 

واأقامت بنو عمرو بن خالد بن جذيمة، ثم اإن قي�سًا واإياداً �ساروا اإليهم وقاتلوا حتى اأجلوهم 

عنها، ثم التم�ست اإياد المنا�سفة في المغنم، فاأبت ق�سي عليهم، وكانت اأكثر من اإياد عدداً، 

اإلى  اإياد  ورحلت  �سرواتها،  من  واأخرجوهم  ه�سباتها،  في  الحرب  وقدت  حتى  فتالحوا 

العراق، واأقامت ق�سي ببطن )وج()2(.

ها ر�سول اهلل  على مراد، وق�سى بها لثقيف، وقنع ظبيان بن كدادة، وقال اأبياتًا  دَّ ُ
فلم َير

منها: 

ــِب بــيــتـُـُه ــُلَحــَلــْفــُت يــمــيــنــاً بــالــمــحــجَّ يــتــنــحَّ بــالــقــوِل ل  امـــــرٍئ  يــمــيــن 

كلها  الـــبـــريـــِة  ــُض  ــا� ــط ــش ــ� ِق ـــك  ـــاأن الم�شلَُّل))(ب اأقـــام  مــا  ــدٍل  ع ــزاُن  ــي وم

اأن ثقيفًاً �سكنت الطائف،  وعلى اأي حال فاإننا بعد ا�ستعرا�ض كل هذه الروايات ندرك 

فقوي نفوذها، وكثر زرعها، وعم �سلطانها، حتى طرقت اأبواب التاريخ، فكانت ذات ثقل 

�سيا�سي واقت�سادي وديني تناف�ض به مكة في الع�سر الجاهلي. 

اأما عن ت�سمية المدينة فاإن )وّجًا( هو ال�سم القديم لها، ثم �سميت )الطائف(، والطائف 

تعالى: { قال  لياًل،  يحر�سها  البيوت  يدور حول  الذي  الع�س�ض  اأو  العا�ض،  لغة: 

))( �سفة جزيرة العرب: ))).

)2( انظر: �سفة جزيرة العرب: 6)).

))( انظر: �سفة جزيرة العرب: ))).
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وال�سيء  كالخيال،  كان  ما  هنا  والطائف   ،)(({

يكون  ول  لياًل،  اإل  يكون  ل  فالطائف   )(({ } تعالى:  قال  بك)2(،   
ُّ
ُيِلم

نهاراً))(. 

اأما الطائف التي بالغور ف�سميت بهذا ال�سم ن�سبة اإلى حائطها الذي يطيف بها، المبني 

حولها، المحدق بها، ولعل ما يوؤيد ذلك قول اأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي))(: 

ـــاً حــ�ــشــيــنــا ـــط ـــائ ــا ح ــن ــي ــن ـــحـــن ب ـــــاِرُع الأبــــــطــــــاَل عــــن بــنــيــنــان ـــــق ي

وقال اأي�سًاًً)6(: 

ـــّراً ــم عـــدنـــان ط ــه ــش ـــْوا عـــن اأر� ـــَف ــانَ ــن ــي ــن ــاط ـــــوا بـــالـــربـــابـــة ق ـــــان وك

ــــا رغــــاٍل ــِبــيَّ اأب ــوا الــ�ــشَّ ــل ــت ينَاوهــــم ق الَْو�شِ ــَق  ــشَ َو� ْذ  اإِ ــَن  ِحــي ــْخــَلــَة  ــنَ ِب

وقول اأبي طالب بن عبد المطلب اأي�سًاًً:

ـــٍيّ ـــــِلّ ح ـــن ك ـــا م ـــن ــا ثــقــيــُفَمـــنـَــْعـــنـــا اأر�ـــش ــه ــِف ــائ ــط ــت ب ــع ــن ــت ــا ام ــم ك

ـــي يــ�ــشــلــبــوهــم  ــٌر ك ــشَ ــ� ــع ــــم م ــــاُه ال�شيوُف))(اأت ــكــُم  ذل دون  فــحــالــْت 

البيت،  حول  الطواف  اإلى  ن�سبة  ال�سم  بهذا  �سميت  الطائف  مدينة  اإن  القول  ويمكن 

من  جاءت  الت�سمية  واأن  الطائف،  في  الرئي�ض  معبودهم  وهو  الالت،  بيت  به  ويق�سدون 

اأهمية المدينة الدينية، ذلك اأنها تعد المركز الديني الثاني في الحجاز بعد مكة، فالالت اأكبر 

معبودات الثقفيين تقدي�سًاً، وكانوا يعظمونه ويطوفون حوله. 

))( الأعراف : ))20(.

)2( انظر: معجم البلدان )الطائف(.

))( القلم : )))(.

))( ل�سان العرب: )ع�س�ض(.

))( انظر: معجم ما ا�ستعجم: )/6)) والبيت لأمية بن اأبي ال�سلت، وقد ن�سبه ياقوت اإىل اأبي طالب بن عبد املطلب يف 

معجم البلدان: )الطائف(، والبيت يف ديوان اأمية: 6)).

)6( انظر: اأمية بن اأبي ال�سلت حياته و�سعره: 00).

))( اأمية بن اأبي ال�سلت حياته و�سعره: 00).
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ومن هنا جاءت كلمة الطواف التي تعني العر�ض اأو ال�ستعرا�ض الديني، والدوران حول 

البيت الحرام))(.

ولأن الطائف لت�سبه غيرها من مدن الحجاز القاحلة، بل ت�سبه ال�سام في جوها ومناخها 

واأ�سجارها؛ فقد ذهب بع�ض الموؤرخين اإلى اأن �سبب ت�سميتها بالطائف اأنها من طوفان نوح 

الماء، وطافت في الأر�ض حتى ر�ست في هذا  ال�سام، وحملها  انقطعت من  ال�سالم،  عليه 

المو�سع)2(. 

وقد تغنى القدماء بجمال الطائف، وعذوبة مائها، وطيب هوائها، وكثرة زروعها، وطيب 

العي�ض فيها، يقول المقد�سي: »الطائف مدينة �سامية الهواء، باردة الماء، كثيرة الفواكه، اإذا 

تاأذى ملوك مكة بالحر خرجوا اإليها؛ حيث كانت م�سيفًا لهم«))(. فجوها ي�سبه جو بالد 

ال�سام، ومن هنا – على ما يبدو– حكيت الرواية القائلة باأنها قطعة من ال�سام، فهي �سامية 

اإليها من  اأهل مكة، يملك �سراتهم بها �سياعًا يفرون  الهواء، باردة الماء، فالطائف متنف�ض 

�سدة الحر))(.

ا�ستد  عندما  اأنه  منه:  يفهم  الزبير  بن  عروة  عن  النبوية  ال�سيرة  في  خبراً  الطبري  يروي 

مكة  اإلى  الطائف  من  القر�سيين  كبار  اأ�سرع  واأبي جهل وجماعته؛  الم�سلمين  بين  ال�سراع 

ومتنزههم،  م�سيفهم  فهو  ال�سيف))(،  اأواخر  في  هناك،  ي�سطافون  وكانوا  الأمر،  ليتالفوا 

يمكثون فيه �سهرين اأو ثالثة اأ�سهر من كل عام، يبتعدون عن قيظ مكة)6(.

يوؤيد هذه الحقيقة الموؤرخون المحدثون، فنقراأ في دائرة المعارف الإ�سالمية خبراً يقول: 

وفاكهتها  المنع�ض،  فجوها  الحجاز،  مدن  بين  فريداً  مركزاً  الهجرة  ع�سية  الطائف  كانت 

البلدان:  )/)، معجم  العرب قبل الإ�سالم:  – ))، املف�سل يف تاريخ   (6 )/))، كتاب الأ�سنام:  النبوية:  ال�سرية   )((

.(/(
)2( �سبح الأع�سى: )/))2، واإهداء اللطائف: 2.

))( اأح�سن التقا�سيم: )).

))( اأح�سن التقا�سيم: )).

))( تاريخ الطربي: 2/)2).

)6( انظر: ما راأيت وما �سمعت: 2).

Thaqeef_Book.indb   30 24/5/10   2:44 PM



31

اللذيذة، واأعنابها، وزبيبها، ومياهها المع�سلة الباردة، وموقعها البارد، جعلها اأقرب اإلى بالد 

ال�سام، وم�سيفا لأهل الحجاز))(. 

وي�سف محمد بن عبد اهلل النميري زينب بنت يو�سف اأخت الحجاج بالنعمة والرفاة، 

فيقول: 

ـــــَة نــــعــــمــــًة ـــــك ـــــم ــــو ب ــــت ــــش ــــ� بالطاِئف)2(ت ـــا  ـــه ـــُف ـــْي ـــشِ ـــ� َوَم

زاهية،  ن�سارة  اأر�سها  تك�سو  الوارفة،  والخ�سرة  ال�ساحرة،  بالطبيعة  تمتاز  فالطائف 

فامتازت عن غيرها بمناخ فريد، وجو بين البالد عجيب، ول عجب اأن ُتحَكى عنها تلك 

لتكون  الحجاز؛  اإلى  تعالى  اهلل  مالئكة  حملتها  ال�سام،  بالد  من  قطعة  باأنها  القائلة  الرواية 

ال�سالم))(: { عليه  اإبراهيم  الخليل  لدعاء  ا�ستجابة  م�سدر رزق لأهل مكة، 

 .)(({

قال الحافظ في الفتح م�سيراً اإلى الطائف: »هو بلد كبير م�سهور، كثير الأعناب والنخيل، 

على ثالث مراحل اأو اثنتين من مكة من جهة الم�سرق. قيل: اأ�سلها اأن جبريل عليه ال�سالم 

البيت، ثم  اإلى مكة فطاف بها حول  ال�سريم، ف�سار بها  التي كانت لأ�سحاب  اقتلع الجنة 

اأنزلها حيث الطائف، ف�سمي المو�سع بها«))(.

وهناك رواية تروى عن ابن عبا�ض -ر�سي اهلل عنهما- اأن الطائف �سميت بهذا ال�سم، 

باعتبارها قطعة من اأر�ض ال�سام نقلت ب�سجرها ومائها، وبعد اأن طافت بالبيت ا�ستقرت في 

الطائف، تلبية لدعوة اإبراهيم - عليه ال�سالم- الذي اأ�سكن اأهله بواد غير ذي زرع، فدعا اهلل 

اأن يرزق اأهلها من الثمرات؛ لياأكلوا منها، فنقل اهلل تعالى اأر�ض الطائف هناك رزقًا للحرم، 

))( دائرة املعارف الإ�سالمية مج ))/)) ترجمة عبد احلميد يون�ض.

)2( معجم البلدان: )الطائف(.

))( اأخبار مكة: )/)).

))( اإبراهيم: )).

))( فتح الباري �رشح �سحيح البخاري: )/)).
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وا�ستجابة منه لدعاء نبيه.

فكانــت تلك القطعة من اأر�ض ال�سام التي عرفت بالطائف؛ لطوافها بالبيت قبل اأن ت�ستقر 

في بموقعها الحالي، وي�ستدلون على ذلك بخ�سوبة اأر�سها، واختالفها عن غيرها من بقاع 

الديار الحجازية؛ لطيب هوائها، وعذوبة مائها، وجمال ن�سرتها، وح�سن خ�سرتها))(.

ووا�سح هنا اأن هذه الرواية ل يمكن اأن تكون مقبولة علميًا، فهي ل تمت اإلى الحقيقة 

يقول:  الذي  )�سيديو(  الفرن�سي  للموؤرخ  والكلمة  و�سعراً،  خياًل  تقبل  كانت  واإن  ب�سلة، 

»الطائف ب�ستان مكة«)2(.

ٍف خفي رغبة قبيلة ثقيف اأن ت�سفي على مدينتها 
ْ
ولعل المتاأمل في هذه الرواية يلمح من طر

القر�سيون  بها  التي يحظى  القد�سية؛ حتى تحظى ب�سبغة دينية، و�سفة �سرعية، كتلك  �سفة 

التي ت�سير في هذا التجاه بقوله:  في مكة، ويعلق الدكتور جواد علي على هذه الروايات 

»وهكذا اأك�سبت هذه الرواياُت الطائَف قد�سيًة، وجعلت لها مكانًة دينيًة، وهي روايات يبدو 

اأنها و�سعت بتاأثير من �سادات ثقيف المتع�سبين لمدينتهم، والذين كانوا يرون اأن مدينتهم 

لي�ست اأقل �ساأنًا من مكة اأو يثرب، وقد كان بها �سادات واأ�سراف اأ�سحاب مال وثراء«))(.

ر، وقلبي ين�سح بال�سرور، ولم اأجد لذلك  يقول الأ�سمعي: »دخلُت الطائف وكاأني اأب�سَّ

�سببًا اإل انف�ساح جوها، وطيب ن�سيمها. وع�سل الطائف من فائق الع�سل«))(.

اإلى  بمكة، فخرجت  واأنا  �سهر رم�سان  قوله: »هجم علي  اأي�سًاً  الأ�سمعي  ويروى عن 

الطائف لأ�سوم بها هربًا من الحر، فلقيني اأعرابي فقلت له: اأين تريد؟ فقال: اأريد هذا البلد 

المبارك لأ�سوم هذا ال�سهر فيه. فقلت له: اأما تخاف الحر؟ فقال: من الحر اأفر«))(.

النا�ض  اأغبط  بالحجاز:  اأمواله  يلي  �سعد موله، وكان  �سفيان عن  اأبي  بن  ويقول معاوية 

))( ن�رش اللطائف: )، اأخبار مكة )/0)، اإهداء اللطائف: )، تف�سري الطربي: 2 )/))2، معجم البلدان )/6)).

)2( تاريخ العرب العام: 22، ما راأيت وما �سمعت: )).

))( املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم: )/))).

))( اآثار البالد: )) – )).

))( الكامل )/202.

Thaqeef_Book.indb   32 24/5/10   2:44 PM



33

ُظ الطائف، وي�ستو مكة))(. 
َّ
ة، وَيَتَقي عي�سًا عبدي، اأو قال: مولي �سعد، يتربع ُجدَّ

ويوؤكد هذا المعنى الم�ست�سرق الفرن�سي القديم )�سيديو( حيث يقول: »اإن ربوع الطائف 

الغني – حيث المناخ المعتدل، والمياه العذبة – جعلته م�سدراً من م�سادر الثروة القت�سادية، 

فقد كانت الطائف الم�سيف الأول لأهل مكة«)2(.

واإذا عاد المفتون بجمال الطائف اإلى دواوين ال�سعر؛ فاإنه يعجب بقول عروة بن حزام 

و�سجوها،  بنوحها  )وج(  حمامة  اأ�سرته  وقد  اإليه  فنظر  )وج(،  وادي  على  اأ�سرف  حين 

فاأفا�ست م�ساعره، واأ�سالت مدامعه، وهيجته واأبكته، واأثارت �سجونه، فتواردت الخواطر، 

وتوالت المعاني، فانطلق ل�سان عروة بن حزام))( ليقول: 

َوٍجّ بـَـــْطــــِن  حـــمـــامـــَة  ـــا  ي ــااأََحــــقــــاً  ــنَ ــي ــُدِق ــ�ــشْ ــــــِك تَ ــذا الــــنَّــــْوِح اأَنَّ ــه ب

ــي ــِل ــْي لَ نَّ  لأَ ــاِء  ــك ــب ــال ب ــاَغـــَلـــْبـــتُـــِك  ــنَ ــي ــِع ــَج ــْه ــــــــِك تَ ــــُه واأنَّ ــــُل اأوا�ــــش

حــّقــاً ــُت  ــْي ــَك بَ ــُت  ــْي ــَك بَ اإِْن  ّــــــي  ــاواأَِن ــنَ ــي ــكــِذِب ـــي بـــكـــاِئـــِك ت ــــــــِك ف واأَنَّ

�شوقّاً ــدَّ  ــش اأ� ــِت  ــْي ــَك بَ واإْن  ـــــرُّ وتـُــْعـــِلـــِنـــيـــنَـــافل�ْشِت  ـــــشِ ولــــِكــــِنّــــي اأُ�

َوجٍّ ـــِن  ـــْط بَ ــَة  ــام ــم ح ـــا  ي ـــوِحـــي  ـــنُ ــاَف ــنَ ــِزي ــاً َح ــاق ــتَ ــشْ ــ� ـْجــِت ُم ـــْد َهــيَـّ ـــَق َف

هذا الجو الذي تمتعت به الطائف جذب النا�ض، ولفت اأنظار الرحالة اإليه، واأغرى ع�ساق 

الرحالت حديثًا، يقول الرحالة تاميزيه: »ما اأحلى ب�ساتين الطائف، واألطف ن�سيمها، واأبل 

هواءها«))(. واأُْعِجَب بها الروادة ال�سهير )بروكارت( فقال: »اإن منظرها اأجمل ما �ساهده 

من م�ساهد ال�سرق بعد لبنان«))(. 

من جملة ما �سبق يتبين اأن الطائف- التي امتازت باعتدال مناخها، وكثرة مياهها، وبرودة 

))( عيون الأخبار: )/))2، ومعجم البلدان )الطائف(.

)2( تاريخ الإ�سالم: 22.

))( الأبيات من دون عزو عند يف: البديع يف نقد ال�سعر: )))، وقد ن�سبها املحقق يف احلا�سية اإىل عروة بن حزام )كما 

يف معجم البلدان )/62)(.

))( من رم�ساء مكة اإىل م�سيف الطائف: جملة امل�رشق: 26/))6.

))( من رم�ساء مكة اإىل م�سيف الطائف: جملة امل�رشق: 26/))6.
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الجزيرة  بقعة في �سحراء هذه  اأجمل  فواكهها وزروعها-  تربتها، ووفرة  مائها، وخ�سوبة 

المترامية الأطراف، المحترقة باأ�سعة ال�سم�ض، ول غرو اأن يقف الخليفة الأموي �سليمان بن 

 باأي اأر�ٍض 
ّ
ٍي �سِ عبد الملك على جنة بربوة في الطائف، فلم يتمالك نف�سه اإل اأن قال: »هلل َدرُّ َقِ

د ُع�ضَّ فروِخه«))(. و�سع �سهاَمُه، واأي اأر�ٍض مهَّ

اأورد القيرواني في كتابه )الممتع في �سنعة ال�سعر( �سعراً لبع�ض ثقيف يقول)2(: 

مـــنـــزلَـــٍة اأيَّ  ثَـــِقـــيـــٍف  َدرُّ  والجبِلهلِل  ــض  الأر� �شهل  بين  بها  َحلُّْوا 

ــْم ــُدُه َراِئ الَعْي�ِض  ِطــْيــَب  تـَـَخــيَّــَر  ـــْوٌم  ِبالْحَلِلَق الأر�ــضَ  يُْلِحُفْوَن  فاأ�شبحوا 

تَُه ِهمَّ ْرَحاُل  التَـّ َكانَِت  َكَمْن  ــَحــِللَْي�ُشوا  ــْرتَ وُم ـــٍلّ  ِح على  بعي�ٍض  اأخــبــث 

هكذا حبا اهلل الطائف طبيعة �ساحرة فاتنة، وزينها بالب�ساتين والوديان، فجعلها جنة في 

�سحراء، اأو واحة في اأر�ض قاحلة جرداء.

المعنى اللغوي ل�شم )ثقيف(: 

قال ابن منظور: ثقيف من َثِقَف، وَثِقَف ال�سيَء َثْقفًا وِثَقافًا وُثُقوَفًة: َحَذَقه. وَرُجٌل َثْقٌف 

يت:  ِكّ
ّ
وَثِقٌف وَثُقٌف: حاِذٌق َفِهٌم. واأتبعوه فقالوا: َثْقٌف َلْقٌف بمعنى راٍم راٍو. قال ابن ال�سِ

رجٌل َثْقٌف َلْقٌف اإذا كان �سابطًا لما يحويه.

ويقال: َثِقَف ال�سيَء؛ وهو �سرعُة التعلِم. قال ابن دريد: َثِقْفُت ال�سيَء: َحَذْقُته. وَثِقْفُته اإذا 

.)(({ ُت ِبِه. قال تعالى: {
ْ
َظِفر

ْخٌم ومنه المثاقفة. ، فهو �سَ ُخمَ وَثُقــَف الرجـُل َثقاَفًة؛ اأي: �سـار حاذقًا خفيفًا؛ مثل: �سَ

وَثِقف َثَقفًا مثُل َتِعب َتَعبًا؛ اأي: �سار حاذقًا فطنًا، فهو ثقف وثقف مثل: حذر وحذر ففي 

))( انظر: جملة امل�رشق 26/،))6 وانظر معجم البلدان )الطائف(.

)2( انظر: املمتع يف �سنعة ال�سعر: ))).

))( الأنفال: )).
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حديث الهجرة: »وهو غالم َلِقٌن َثِقٌف«))( اأي: ذو فطنة وذكاء، والمراد اأنه ثابت المعرفة 

بما ُيحَتاُج اإليه. 

اٌن فما اأَُكلَُّم، َوَثَقاٌف فما اأَُعلَُّم«)2(. وفي حديث اأم حكيم بنت عبد المطلب: »اإني لَح�سَ

اَدْفُتُه؛ قال ذو الكلب الهذلي))(: وَثِقفُته َثْقفًا مثال َبِلْعُته َبْلعًا؛ اأي: �سَ

ــي ــون ــل ــت ــاق ـــي ف ـــوِن ـــُف ـــَق ـــْث ــــا تَ ــــاإمَّ باليف تــــرون  فــ�ــشــوف  اأَثْــــَقــــْف  فــــاإن 

وَثِقْفنا فالنًا في مو�سع كذا، اأي: اأخذناه، وم�سدره الِثّْقُف، وفي التنزيل العزيز: 

.)(({ }

ى به الرماُح، ومنه قول عمرو بن كلثوم في المعلقة))(: وَّ َ
والِثَّقاُف: ما ُت�س

ــمــاأزَّْت ــش ا� بها  ــاُف  ــق ــِثّ ال ــ�ــضَّ  َع ــااإذا  ــيــنَ ــِف والــَجــِب ــِقّ ــثَ ــُم ــا ال ــَف ــجُّ َق ــشُ ــ� تَ

قال:   .)6( وذلَّ خ�سع  اأي:  الِثَّقاُف؛  ُه  َع�سَّ ا  َلمَّ َدْرَدَب  المثل:  وفي  ت�سويتها.  وتثقيفها: 

ى بها الرماُح. وَّ َ
الِثّقاُف خ�سبٌة ت�س

ُم  وفي حديث عائ�سة ت�سف اأباها ر�سي اهلل عنهما: »واأقام اأََوَدُه ِبِثَقاِفِه«، والِثّقاُف: ما ُتَقوَّ

ى ِعَوَج الم�سلمين. به الرماح؛ تريد اأنه �سوَّ

. قال: وقد يكون ثقيف 
ٌّ

ى  من هوازن، وا�سمه َق�سِ
ّ
 من قي�ض، وقيل اأبو َحٍي

ٌّ
وثقيٌف: حي

ا�سمًا للقبيلة، والأول اأكثر. قال �سيبويه: اأما قولهم هذه ثقيف فعلى اإرادة الجماعة، واإنما قال 

ذلك لغلبة التذكير عليه. وهو مما ل يقال فيه من بني فالن، وكذلك كل ما ل يقال من بني 

 على 
ٌّ

 في َمَعٍدّ وقري�ض. قال �سيبويه: الن�سب اإلى ثقيٍف ثقفي
َ
فالن التذكير فيه اأغلب؛ كما ُذِكر

))( �سحيح البخاري: كتاب اللبا�ض، حديث رقم ))0))(.

اأبي بكر، واملعنى: اأين عفيفة فال يجرتئ اأحد اأن  اأ�سماء بنت  )2( م�سند احلميدي )/)))، حديث رقم ))2)( م�سند 

يكلمني، وفطنة فال اأحتاج اإىل تعليم.

))( انظر: زهر الأكم يف الأمثال واحلكم 6/2)2.

))( البقرة: ))).

))( ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي: 0).

)6( انظر: زهر الأكم 6/2)2.
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غير قيا�ض))(.

وال�سور  والأحياء  القبائل  )اأ�سماء  اأ�سماه  بابًا  كتابه  في  البطليو�سي  ال�سيد  ابن  اأورد  وقد 

ا�سم  اأن يكون  الباب: ومما غلب عليه  القا�سم))( قال في هذا  اأبا  اأن  فيه  والبلدان()2( ذكر 

الحي معد وقري�ض وثقيف، وكل �سيء ل يجوز اأن يقال فيه: )من بني فالن( ول )بنو فالن(. 

َد بها اإلى الحي فت�سرف، وربما ق�سد بها اإلى  قال المف�سر: الغالب على هذه الأ�سماء اأن ُيْق�سَ

 م�سروفٍة.
َ
القبيلة فلم ت�سرف، وذكر �سواهد �سعرية لقري�ض ومعد م�سروفًة وغير

ِفها:
ْ
ر ومما ذكره لثقيف في �سَ

ٌل اأَوَّ تُــــْذَكــــُر  ــن  حــي لــثــقــيــٍف  اآِخُر))(ومـــا  تُـــْذَكـــُر  حين  لثقيٍف  ومــا 

وقال اآخر في منع ال�سرف: 

ـــَرى اأَْح َفـــَذاَك  ثَِقيُف  ــيَــْت  َر�ــشِ ـــاإْن  اأُبَاِلي))(َف َفَما  ثقيُف  �َشِخَطْت  َواإِْن 

ثم قال المف�سر: »واأما قول اأبي القا�سم: اإنه ل يقال بنو قري�ض ول بنو معد ول بنو ثقيف؛ 

فمنه متفق عليه ومنه مختلف فيه«)6(. ثم ذكر قري�ض ومعد وقال عن ثقيف: »واأما ثقيف 

فقيل: اإنه لقٌب للحي والقبيلة، وقيل: اإنه لقٌب لأبيهم ي�سمى ق�سي بن منبه بن بكر ابن هوازن 

بن من�سور بن عكرمة بن خ�سفة بن قي�ض عيالن بن م�سر«.

وقال: »في�سح على ما قال ابن عبا�ض اأن يقال: بنو ثقيف«))(.

2- ن�شبها: 

ثقيف قبيلة ذات ن�سب اأ�سيل �سريف، وما�ض مجيد تليد، وتاريخ عريق، اإذ يرتفع ن�سبها 

))( انظر: ل�سان العرب )ثقف(.

)2( احللل يف اإ�سالح اخللل من كتاب اجلمل: ))2 وما بعدها.

))( اأبو القا�سم هو عبد الرحمن بن اإ�سحاق الزجاجي ))))هـ( �ساحب كتاب »اجلمل«؛ انظر: مقدمة كتاب »احللل«.

))( احللل: ))2.

))( احللل: ))2.

)6( احللل: ))2.

))( احللل: ))2.
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حتى ينتهي اإلى م�سر بن نزار بن معد بن عدنان، تتفق في ذلك كل الم�سادر، وتجمع على 

ذلك جميع المراجع، لكن الباحث المحقق في اأ�سل هذه القبيلة يجد نف�سه اأمام كم هائل 

�سبابية  ي�سبب  ما  وهذا  واللب�ض،  الخلط  من  كثيراًً  تحدث  التي  المت�ساربة،  الروايات  من 

ت�سعف معها الروؤية.

واإذا كانت الروايات قد اأجمعت على اأن ثقيفًاًً )ق�سي( من اإياد؛ فاإن الن�سابين اختلفوا في 

تحديد هذا الن�سب، ما بين قائل اإنهم لي�سوا من العرب، وثاٍن يذهب اإلى اأنهم من ثمود قبل 

اإياد، وثالث اإلى اأنهم من اإياد فقط. 

ويمكن تق�سيم هذه الختالفات وح�سرها في اأربعة اأقوال: 

بن  بن من�سور  بن هوازن  بن بكر  ه 
ّ
ُمَنِب بن  ق�سي  اإلى  تنت�سب  ثقيفًاً  اأن  يرى  الأول:  القول 

ر بن نزار بن معد بن عدنان. الن بن ُم�سَ
ْ
عكرمة بن خ�سفة بن قي�ض بن َعي

اأجداد كلها لبكر بن هوازن وهم: بنو  واأنهم من قبائل هوازن، وهوازن يجمعها ثالثة 

�سعد بن بكر، بنو معاوية بن بكر، بنو منبه بن بكر))(. وذكرت هذه الرواية- اأو اأ�سحاب 

قي�ض،  اإلى  فانت�سب هو وولده  بالطائف،  اأقام  واأنه  اإياد،  تختلف عن  ثقيفًاً  اأن  القول-  هذا 

وان�سموا اإلى هوازن، ولذلك يقال اإنهم بقية اإياد)2(.

وذهبت بع�ض الم�سادر اإلى تف�سير ا�ستراك اإياد وهوازن في ن�سب ثقيف برواية تقول: اإن 

ًا، وجاءت 
ّ
ي اأميمة بنت �سعد بن هذيل كانت متزوجة من منبه بن النبيت بن اإياد، فولدت َق�سِ

ًا، ورباه، 
ّ
ي ِق�سِ اإلى قومها، وهناك تزوجت منبه بن بكر بن هوازن، فح�سن منبُه بُن بكر  به 

فانت�سب اإليه))(. ووا�سح اأن هذه الرواية تربط بين اإياد وهوازن عن طريق الأم.

وقد اعترف �سعراء ثقيف بهذا الن�سب، ولم يتنكروا له، ويبدو اأن هذه الروايات ا�ستندت 

))( انظر: جمهرة اأن�ساب العرب 262/2، 2))، ال�سرية النبوية: )/))، معجم ما ا�ستعجم: 2/))، الرو�ض الأنف 

)/26، الأن�ساب )/)))، العقد الفريد )/))).
)2( اأن�ساب الأ�رشاف )/)2، وفيات الأعيان )/)))، ال�سرية النبوية: )/)).

))( وفيات الأعيان )/))).
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اإلى اأ�سعار الثقفيين في تثبيت هذا الن�سب))(.

ون�سبها،  ثقيف  لأخبار  المتتبع  فالباحث  وا�سح،  هنا  »والخلط  الباحثين:  اأحد  يقول 

)قي�ض عيالن(،  بقبائل  اأنها كانت على �سلة وطيدة  العك�ض؛ يجد  اأو  بها  القبائل  و�سالت 

وقد زاد الن�سب هذه الأوا�سر وقواها، وخير ما يدل على قوة هذه ال�سالت ما روته كتب 

ال�سير من تحالف قبيلة ثقيف مع هوازن، حين وقفت جميعًاً �سفًا واحداً، و�سداً منيعًا �سد 

الم�سلمين في غزوة حنين �سنة 8 هـ تحت اإمرة مالك بن عوف الن�سري. 

َغني.  وخام�سهم  غطفان،  ورابعهم  م، 
ْ
�ُسَلي ثالُثُهم  خم�سٍة،  من  اأخوان  وثقيف  وهوازن 

وقبيلة ثقيف كانت مزامنة لهوازن ومحادة لها«)2(. 

القول الثاني: يرى اأن ثقيفًاًً هو ق�سي بن منبه بن النبيت بن من�سور بن يقدم بن اأف�سى بن 

 بن اإياد بن نزار بن معّد بن عدنان، ويذكر اليعقوبي اأنهم انت�سبوا اإلى قي�ض))(. ويورد 
ّ
ُدْعِمِي

ابن ه�سام وغيره))( اأبياتًا لأمية بن اأبي ال�سلت يقول فيها: 

ــــــُم ـــهـــم اأََم ـــــَو ان ـــــــاٌد لَ ــــْومــــي اإي ــُمَق ــَع ــنَّ ال فـــتُـــهـــَزَل  اأقـــامـــوا  ــــْو  لَ اأْو 

اإَِذا ـــراِق  ـــِع ال ــاَحــُة  �ــشَ لَـــُهـــْم  ـــــْوٌم  ـــطُّ والــقــلــُمَق ـــِق ـــاُروا َجــمــيــعــا وال �ـــشَ

وقوله اأي�سًاًً))(: 

ــــُن عـــِنـّــي ــــْث ــافــــاإمــــا تـــ�ـــشـــاألـــي يــــا بَ ــيــنَ ــِق ــي اأَخـــــِبّـــــْرِك الــيَ ــِب ــشَ ــ� ـــن نَ وع

ـــٍيّ ــــــي َقـــ�ـــشِِ ــت اأب ــي ــب ــنَّ ــل ــافــــاإنــــي ل ــن ــي ــَدِم ــوِر بـــن يـَـــْقــــُدَم الْق ــ�ــش ــمــْن ل

اإياد، قتل)6( اأحدهما  وهذا القول الثاني يرى اأن )ق�سي( و )النخع( ابنا خالة وهما من 

))( من ذلك اأ�سعار غيالن بن �سلمة، وربيعة بن اأبي ال�سلت.

)2( مو�سوعة القبائل العربية )/)2).

))( تاريخ اليعقوبي )/)22.

))( ال�سرية النبوية: )/0)، الرو�ض الأنف )/66 وديوان اأمية: 66)-)6) والقط: الكتاب اأو ال�سحيفة، وهو ما ُقطَّ اأي 

قطع من الكاغد والرق ونحوه، وذكر ذلك لأن الكتابة عرفت يف اإياد، انظر: حا�سية حمقق الديوان: 66).

))( معجم ما ا�ستعجم: )/)).

)6( تذكر هذه الرواية اأنه ق�سي بن اإياد، واأنه خرج بعد اأن قتل اأحد ملوك اليمن اأو اأ�ساب دمًا يف قومه ففر اإىل احلجاز، 
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امراأة  اآوته  وهناك  القرى،  وادي  اإلى  ق�سي  وذهب  فافترقا،  اليمن  ملك  عمال  من  عاماًل 

يهودية عجوز، تاألفها، وورثها، ثم اإنه خرج ذات مرة للغزو، فقابل جارية لعامر بن الظرب 

العدواني، وكان �سيد اأهل الوادي، واأراد �سلبها وقتلها، فاأ�سدت اإليه ن�سيحة ا�ستطاع بها اأن 

يتاألف �سيد الوادي عامر بن الظرب العدواني، واأنه دخل في اإجارته، وتزوج ابنته، و�سكن 

الطائف.

اإرُث العجوز على ال�ستقرار بالطائف، فغر�ض الكرم واغتنى منه، وما  ًا 
ّ
وقد �ساعد ق�سي

لبث اأن تزوج البنة الثانية لعامر بن الظرب بعد موت الأولى))(، فزاد ولده، واأ�سبحت له 

اأرا�ٍض بالطائف، وفيها كثر غر�سه.

وال�سعراء الثقفيون يعترفون بهذا الن�سب اأي�سًاًً، وبه يعتزون ويتفاخرون)2(.

القول الثالث: يرى اأن ثقيفًاً من بقايا ثمود. وقد ذكر ابن عبد البر: »اأن هناك قبائل تنتمي 

اإلى العرب وهي لي�ست منها: حمير من تبع، جرهم من عاد، ثقيف من ثمود«))(. ولكن 

يبدو اأن مثل هذه الروايات ل تقوم على حجة؛ كونها �سعيفة الأ�سانيد.

وذكر ال�سطخري اأن ثموَد قوم �سكنوا قرية الحجر في وادي القرى، واأن بيوتهم بنيت 

اإليها  وال�سعود  ببع�ض،  بع�سها  مت�سلة  بيوت  وهي  )الأثالب(،  ت�سمى  وكانت  الجبال،  في 

يحتاج اإلى جهد وم�سقة كبيرين))(. 

ولقد ذكر اهلل �سبحانه تعالى قوم ثمود في القراآن مذكراً اإياهم بنعمه عليهم؛ فقال جل �ساأنه: 

}

.)(({

انظر: ال�سهيلي، الرو�ض الأنف: )/)6)، وهناك روايات اأخرى يف اأن�ساب الأ�رشاف )/)2.

))( معجم ما ا�ستعجم )/66، )6، اأن�ساب الأ�رشاف: )/)2.

)2( انظر الأبيات ال�سابقة لأمية بن اأبي ال�سلت، وانظر: �سرية ابن ه�سام )/))، اأن�ساب الأ�رشاف )/)2-)2، معجم ما 

ا�ستعجم: )/)).

))( الإنباه على قبائل الرواة: ))-2)، الأغاين )/)6).

))( امل�سالك واملمالك: ))-20.

))( الأعراف: )).
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يذكر الطبري اأي�سًاًً اأن ثموَد �سكنوا قرية الحجر في وادي القرى))(، ويورد الم�سعودي 

وكانت  الحب�سي،  البحر  �ساحل  حتى  والحجاز  ال�سام  بين  �سكنت  ثموَد  اإن  يقول:  خبراً 

نبيه �سالحًا، لما عاثت ثمود في الأر�ض  اإليهم  اأر�سل اهلل  الجبال، وقد  بيوتهم منحوتة في 

ف�ساداً، وكفرت ربها، فلم يطيعوه، ويقال اإن بع�سهم اآمن به)2(. 

ويورد النويري خبراً يقول: »اإن ثموَد عمروا الأر�ض، وكانوا ب�سع قبائل، وفي كل قبيلة 

اأعداد عاد  تقارب  اأعدادهم  ثم كثروا و�سارت  والذرية،  الن�ساء  �سوى  األفًا  �سبعين  اأكثر من 

الذين قبلهم، وكانت بيوتهم منحوتة في الجبال، وهي بين الحجاز وال�سام في قرية الحجر 

بوادي القرى«))(.

وكان الحجاج بن يو�سف الثقفي �سديد الإنكار على من يقول: اإن ثقيفًاًً من بقايا ثمود، 

 .)(({ ويقول: يزعمون اأنا من بقايا ثمود، واهلل عز وجل يقول: {

ويذكر الدكتور جواد علي اأن تاريخ ثمود يعود اإلى ما قبل الميالد بزمن، كما اأن بع�ض 

الحجر  قرية  وهي  القرى،  وادي  في  جبلية  مناطق  في  كانت  م�ساكنهم  اأن  يرون  الباحثين 

الخام�ض  القرن  في  لهم كان  الوثائق  في  اآخر ذكر ورد  واأن  الخريبة))(،  ت�سمى حاليًا  التي 

الميالدي)6(. واأن تلك الكتابات الثمودية- على قلتها- لها »اأهمية كبيرة؛ لأنها تدل على 

وجود قوم ثمود في هذه الأماكن، وتجعل لقول من قال من الن�سابين: اإن ثقيفًاً هم من اأهل 

ثمود؛ �سيئًا من القيمة في نظر العلم«.

وخال�سة القول في ثمود: اأن الدرا�سات الحديثة اأثبتت اأنهم كانوا جملة قبائل عا�ست قبل 

الميالد بزمن، واأنهم عا�سروا الآ�سوريين، و�سكنوا الطائف، لكن نفوذهم امتد اإلى مناطق 

متعددة، ل�سيما تلك التي وجدت لهم فيها كتابات ثمودية، كما اأنه لم ُيعَثر في الم�سادر على 

))( الر�سل وامللوك )/226-)22.

)2( مروج الذهب 2/))-)).

))( نهاية الأرب يف فنون الأدب: ))/)).

))( النجم: )).

))( املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم: )/)2)-)2).

)6( املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم: )/)2)-)2).

Thaqeef_Book.indb   40 24/5/10   2:44 PM



41

ما يفيد انتماء قبيلة ثقيف اإليهم. 

القول الرابع: يرى اأن ق�سيًا هو اأبو رغال عينه))(، ويذكر ابن كثير اأن اأبا رغال هو نف�سه 

دلياًلً  الحب�سي  اأبرهة  ثقيف مع  اأر�سلته  الذي  واأبو رغال هو  ثمود)2(.  ثقيف وكان من  اأبو 

لجي�سه اأثناء غزوه مكة، وقد خرج اأبرهة ومعه اأبو رغال حتى اأنزله المغم�ض، وهناك مات 

اإلى الآن))(.  بالمغم�ض  الذي يرجم  القبر  العرب قبره، وهو  فيه فرجمت  اأبو رغال، فدفن 

وفيه يقول جرير: 

ــوه ــم ــارج ف ــــرزدق  ــــف ال ــــات  م ــــي رغـــــاِل))(اإذا  ــر اأب ــب كــمــا تـــرمـــون ق

وقد كان اأمر اأبي رغال �سبًة وعاراً للثقفيين يالحقهم، فورد على األ�سنة ال�سعراء الهاجين 

لهم، قال ح�سان بن ثابت: 

فــقــولــوا ـــْم  ـــَرُك ـــاخ ف ــيُّ  ــف ــق ــث ال ـــــاِلاإذا  ــــاأَْن اأَِبــــــي ِرَغ ـــدَّ �ــــشَ ـــُع ـــمَّ نَ ـــُل َه

ـــاً ـــْدم ـــــــاِء ِق ـــُث الآب ـــب ـــاِلاأبـــــْوُكـــــْم اأخ ـــِبـــُهـــْوُه َعـــَلـــى ِمـــثَ ـــم ُمـــ�ـــشْ ـــت واأن

وروي عن قتادة اأن رجلين جاءا اإلى عمران بن الح�سين فقال لهما: من اأنتما؟ قال: من 

ثقيف. فقال لهما: اأتزعمان اأن ثقيفًاًً من اإياد؟ قال: نعم. قال: فاإن اإياداً من ثمود. ف�سق ذلك 

اأنجى من ثمود �سالحًا  اهلل  فاإن  قال:  نعم واهلل.  قال:  اأ�ساءكما قولي؟  لهما:  فقال  عليهما، 

والذين اآمنوا معه، فاأنتم اإن �ساء اهلل من ذرية من اآمن، واإن كان اأبو رغال قد اأتى ما بلغكما. 

قال له: فما ا�سم اأبي رغال؛ فاإن النا�ض قد اختلفوا علينا في ا�سمه؟ قال: ق�سي بن منبه))(.

ومن علماء الأن�ساب من يقول: اإن ثقيفًاًً كان عبداً لأبي رغال، وقد اأورد الأ�سبهاني رواية 

اأبي  يا عبيد  اإليهم فقال لهم:  به، فرجع  فتغامزوا  بثقيف،  اأبي طالب مر  اإن علي بن  تقول: 

))( دائرة املعارف الإ�سالمة 6/)20 )ثقيف(.

)2( البداية والنهاية: )/))).

))( اأخبارمكة )/2)). ويذكر اأن املغم�ض موقع بني اجلعرانة وال�رشايع يف طريق ال�سيل اإىل الطائف، ومكان القرب معروف 

اإىل يومنا هذا، يف حني يذكر ابن ه�سام اأن املغم�ض مو�سع بطريق الطائف قريب من مكة، انظر: �سرية ابن ه�سام: 

.((/(
))( معجم البلدان: )الطائف(، انظر: م�ستفاد الرحلة والغرتاب: )22.

))( الأغاين )/)0).
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رغال، اإنما كان اأبوكم عبداً له، فهرب منه فثقفه بعد ذلك، ثم انتمى اإلى قي�ض))(.

وهذا القول ينق�ض نف�سه، ذلك اأن عام الفيل هو العام الذي ولد فيه الر�سول ، وكانت 

ثقيف حينئٍذ من اأقوى القبائل العربية، بل المناف�ض الوحيد لقري�ض، فكيف تبلغ ثقيف هذا 

اأبو رغال كل  اأنجب  اأبي رغال؟ وكيف  اإلى عمر  القوة والمجد في زمن ق�سير  المبلغ من 

هوؤلء جميعًاً في زمن ق�سير؟

اإذاً هذا القول �سعيف واٍه، ل يثبت اأمام حجة، ول يقوى اأمام دليل، فهو يخالف العقل، 

ول يخفى ما في هذه الرواية واأمثالها من �سوء النية، وف�ساد الطوية، التي كانت لها اأ�سبابها 

ودوافعها، و�سترد في الدرا�سة بعد قليل. 

لكن، ما الأ�سباب التي دفعت الن�سابة اإلى ت�سويه ن�سب ثقيف؟ وما �سر اختالف الروايات 

في تحديد اأ�سل هذه القبيلة؟ 

لقبيلة ثقيف، فقد كان  العربية  القبائل  الروايات بح�سد  الت�سارب في  يف�سر ياقوت هذا 

الثقفيون اأغبط العرب عي�سًا، واأكثرهم عمارًة، واأجودهم اأر�سًا، واأح�سنهم هواًء، وهذا ما 

ثقيف،  �سوكة  ا�ستدت  »فلما  ياقوت:  يقول  الغزاة،  اأفئدة  ومهوى  للقبائل،  مطمعًا  جعلهم 

وكثرت عمارة وج، رمتهم العرب بالح�سد، وطمع فيهم من حولهم وغزوهم«)2(. 

الم�سلمين  مع هوازن �سد  ، وتحالفها  النبي  من  ثقيف  اآخر هو: موقف  �سبب  وثمة 

الثقفيين  الولة  �سيا�سة بع�ض  اإلى  الن�ض »هذا الختالف  اإح�سان  الدكتور  في حنين، ويعزو 

مَ به ُحكُمُهم من البط�ض وال�سدة كالحجاج 
الأ�سداء الذين ظهروا في الدولة الأموية، وما ُو�سِ

المت�سلة  اأثر كبير في �سنع كثير من الأخبار  له  اأبيه، مما كان  الثقفي، وزياد بن  بن يو�سف 

بن�سب ثقيف«))(.

اأبي رغال  اإلى  اأو  اإلى ثمود  ثقيفًاً  تن�سب  التي  الروايات  الدكتور جواد علي على  ويعلق 

))( الأغاين )/02).

)2( معجم البلدان: )الطائف(.

))( الع�سبية القبلية واأثرها يف ال�سعر الأموي: )6، احلجاج بن يو�سف الثقفي: )6.
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فيقول: »وفي راأيي اأن معظم هذه الروايات التي يرويها الأخباريون عن ثقيف اإنما و�سعت 

في الإ�سالم؛ بغ�سًا للحجاج المعروف بق�سوته«))(. 

فابن  اأنف�سهم في حيرة وتردد،  الموؤرخين  نف�سها وت�ساربها جعلت  الروايات  اختالف 

الأثير ي�ستبعد الروايات التي تن�سب ثقيفًاً اإلى ثمود اأو اإلى اأبي رغال، محاوًل الك�سف عن 

هذا الن�سب على اأ�س�ض تاريخية فيقول: »وكانت م�ساكن ثقيف حول الطائف، وقد اختلف 

النا�ض فيهم، فمنهم من جعلهم من اإياد فقال: هو ق�سي بن منبه بن بكر بن هوازن بن من�سور 

ابن عكرمة بن خ�سفة بن قي�ض بن عيالن بن م�سر«)2(. 

غير  القبيلة  فاأبناء  بن�سبها،  نف�سها  القبيلة  معرفة  عدم  الروايات  اختالف  اإلى  اأدى  ومما 

األ�سنة  على  الخالف  هذا  ظهر  وقد  منه،  ينحدرون  واحد  اأ�سل  على  بينهم  فيما  متفقين 

�سعرائهم، فبينما ينت�سب قوم اإلى اإياد؛ ينت�سب اآخرون اإلى قي�ض عيالن. 

يقول مالك بن عوف الن�سري: 

َكـــانـَــْت ـــُث  ـــْي َح ــاًًً  ــف ــي ــق ث ـــْغ  ـــل اأب ـــاِداأل  ـــَع ـــْم ُم ـــُك ـــُت لَ ـــْي بــــاأنــــِيّ َمــــا َحـــِي

ــِت ِمــِنّــي ــشْ ــ� ــِك َولَ ــْن ــُت ِم ــــــاِدفـــاإِِنـّــي لَــ�ــشْ اإِيَ اأَْو  ــــَة  اإحــــاَظ فـــي  ـــي  ّ فـــُحـــِلِ

فاأجابه م�سعوُد بُن ُمَعتب: 

منُكُم ــُن  ــْح نَ َوَل  ــا  ــنَّ ِم ــُكــْم  َقــْيــ�ــشُ ــال  ــُدَم ــْق يَ ـــِن  بْ نَــْبــِت  اأولُد  ــا  ــنَ ولــكــنَّ

تاأِتني اإحـــاَظـــَة  فــي  يــومــاً  اأْدُع  َماواإْن  التََّه�شُّ َخـــاُف  اأَ ل  ُخــْر�ــٌض  كتائُب 

وقال غيالن بن �سلمة بن معتب: 

موؤتَ�َشٍب غــيــُر  اإيــــاٍد  مــن  امــــروؤٌ  عيالِناإنـــي  قي�َض  وَقـــِلّـــْل  ــاِد  ــزن ال  واِري 

ُعداً �شُ اأنتمي  ــْم  ــِه ــي واإل ـــدي  وال هِري وجيراِني))(ُهـــْم  �شِ ُهُم  قي�ٌض،  والحيُّ 

))( املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم )/)))، اأن�ساب ال�سمعاين: )/))).

)2( الكامل يف التاريخ )/))6، حما�رشات الأبرار وم�سامرة الأخيار )/))2.

))( معجم ما ا�ستعجم: )/)).
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بعد هذه الجولة ال�سريعة يبدو اأن الجمع بين القولين الأول والثاني هو الأرجح، وهو اأن 

 بن اإياد 
ّ
ثقيفًاً اإنما هو ق�سي بن منبه بن بكر بن النبيت بن من�سور بن يقدم بن اأف�سى بن ُدْعِمِي

ابن نزار بن معد بن عدنان، واأنه حين نزل بين قبائل قي�ض وانت�سب اإلى هوازن ذكره الن�سابُة: 

 بَن منبه بن بكر بن هوازن بن من�سور بن عكرمة بن خ�سفة بن قي�ض عيالن، واأنه قد �سبق 
َ

قي�ض

له الزواج من ابنتي عامر بن الظرب العدواني. قال الحافظ ابن عبد البر))(: »والذي عليه 

ه بن بكر بن هوازن 
ّ
اأكثر اأهل العلم بالن�سب اأن ثقيفًاً من قي�ض، و)ثقيف( ا�سمه )ق�سي( بن منب

بن من�سور بن عكرمه بن خ�سفة بن قي�ض عيالن بن م�سر بن نزار بن معد بن عدنان، فهم من 

قبائل هوازن، وهوازن يجمعها ثالثة اأجداد كلها لبكر بن هوازن. وهم: بنو �سعد بن بكر، 

وبنو معاوية بن بكر، وبنو منبه بن بكر«.

وقد ذهب »لمان�ض«)2( اإلى اأن ق�سيًا راأى اأن تنازله عن ن�سبه اإلى اإياد لي�ض فيه ت�سحية 

د ما�ٍض بعيد، فقد �سعفت وتفرقت كلمتها، واأن هوازن هي اأمله وم�ستقبله، 
ّ
كبيرة؛ لأنها مجر

واأنهم جيرانه الذين امتالأ بهم جبل ال�سراة، واأن الم�سلحة تقت�سي النت�ساب اإليهم واللت�ساق 

بهم.

ي�ستم�سك  القول  وبهذا  عيالن،  قي�ض  قبائل  من  وهي  هوازن،  اإلى  تنت�سب  اإذن  فثقيف 

ْت ع�سبيتهم ومفاخرتهم))(، ولعل الم�ساجلة ال�سعرية بين مالك 
َ
معظم اأبناء القبيلة، وعليه ُبِني

ابن عوف وم�سعود بن معتب خير دليل على ذلك))(.

3- بطونها:

هم بنو ق�سي بن منبه بن بكر بن هوازن بن من�سور بن عكرمة بن خ�سفة بن قي�ض عيالن 

)عوفًا(  له  فولدت  )زينب(  وا�سمها  العدواني  الظرب  بن  عامر  ابنة  تزوج  وهو  م�سر،  ابن 

« ثم ماتت، فتزوج اأختها )عمرة( فولدت له )�سالمة( و)دار�ض(، وقد دخل ولده 
َ
م و»ُج�سَ

))( جمهرة الأن�ساب: 6)2.

Lammens: La Cite AT-TAIF، P، 61 )2(

))( الكامل 66/2، وانظر ما قاله املغرية بن �سعبة يف كتاب احلجاج بن يو�سف الثقفي: )6.

))( انظر: معجم ما ا�ستعجم )/)).
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ابن  ذكر  وقد  مالك))(،  بنو  الأحالف، و)ج�سم( وهم  بال�سراة، و)عوف( وهم  الأزد  في 

قتيبة)2( اأن لق�سي اأمة ت�سمى )الم�سك(، تزوجها )قا�سط( فولدت له )وائاًل( اأبا بكر بن وائل. 

وثقيف فرقتان: الأحالف وبنو مالك.

اأوًل: عوف – الأحالف:

بنو عوف ي�سمون الأحالف، وذلك لأنهم تحالفوا مع )غا�سرة(- وهي بطن من ج�سم- 

�سد بني مالك بن حطيط بن ج�سم بن ق�سي))(. 

ولعوف – الأحالف – بطنان هما: �سعد وغيرة))(، وتفرعت منهما البطون التالية:

اأ- بنو معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �شعد بن عوف بن ثقيف وهم))(:

اإلى قومه    النبي  بعثه  الذي  المبرد: هم رهط عروة بن م�سعود  قال  معتب بن مالك: 

داعية اإلى الإ�سالم فقتلوه – رحمه اهلل - واأمه �سبيعة بنت عبد �سم�ض بن عبد مناف، وهو ابن 

خالة اأمية بن اأبي ال�سلت ال�ساعر الثقفي. ومن اأولد معتب هذا: عا�سم بن معتب، واأبو مرة، 

ومعاوية، واأبو مليح بن معتب الذي اأ�سلم قبل اإ�سالم ثقيف)6(. 

اأما معاوية بن معتب فقد رزق بابنة تزوجها فيما بعد الح�سين بن علي، فولدت له عليًا 

الأكبر الذي قتل مع اأبيه في واقعة كربالء. من اأولد عا�سم بن معتب: يعقوب، ونافع. 

اأبو مرة: ولد داوود، واأمه ميمونة بنت اأبي �سفيان بن حرب بن اأمية، وابن اأخيه المغيرة بن 

�سعبة بن اأبي عامر بن م�سعود بن معتب من اأهل بيعة الر�سوان. وبنوه هم: حمزة، والمطرف 

الذي خرج على الحجاج منكراً جوره فُقِتَل. 

))( اجلمهرة: 2/)6).

)2( املعارف: )).

))( اجلمهرة: 266-)26.

))( اجلمهرة: )26-)26.

))( اجلمهرة: )26.

)6( اجلمهرة: )26.
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الذي  الأ�سود  الأ�سود بن م�سعود، وابنه قارب بن  له:  يقال  اأخ  لعروة بن م�سعود  وكان 

اأ�سلم مع اأبي مليح))(. 

اأبي  بن  الأمويين. وه�سام  اأيام  العراق  والي  الثقفي،  يو�سف  بن  الحجاج  ومنهم كذلك 

�سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب اأحد ولة الطائف. 

وغيالن بن �سلمة بن معتب الذي كانت له وفادة على ك�سرى، وريا�سة على قومه. وابنه 

عامر بن غيالن اأ�سلم قبل اأبيه، وهاجر ومات في حياة اأبيه في طاعون عموا�ض)2(.

  وعمـرو بـن اأمية بن وهب بن معتب الذي بنى م�سجداً على مو�سع م�سلى ر�سول اهلل

اإذ حا�سر الطائف، فهو م�سجدهم اإلى اليوم. ومن اأبناء عمه الحكم بن عمرو بن وهب؛ اأحد 

الوفود على ر�سول اهلل  حين اأ�سلمت ثقيف))(. 

ب - بنو عقدة بن غيرة:

ومنهم اأبو عبيد بن م�سعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة المقتول يوم 

امراأة  عبيد  اأبي  بنت  و�سفية  الكوفة،  في  خرج  الذي  عبيد  اأبي  بن  المختار  وابنه  الج�سر، 

المختار،  بن  ا�سمه جبر  ابن  وللمختار  عبيد،  اأبي  اأخو  م�سعود  بن  و�سعد  بن عمر،  عبداهلل 

الخطاب،  بن  بنت عبيد اهلل بن عمر  �سلمة  اأم  المختار، تزوج  بن  اأمية  اأبو  ا�سمه  اآخر  وابن 

واأبو محجن بن حبيب ابن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة ال�ساعر الذي ُحدَّ في 

الخمر، واأبلى بالء ح�سنًا في القاد�سية، ودفن باأرمينية))(، واأمه كنود بنت عبد اأمية بن عبد 

�سم�ض بن عبد مناف. 

ومنهم ال�ساعر اأمية بن اأبي ال�سلت بن ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة، وبنوه: ربيعة، 

ووهب، وعمر، والقا�سم الذي كان �ساعراً، وربيعة ولي بع�ض الوليات في الإ�سالم. واأما اأم 

))( اجلمهرة: )26.

)2( اجلمهرة: )26.

))( اجلمهرة: )26.

))( اجلمهرة: )26، معجم قبائل العرب: 2/))).
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اأمية بن اأبي ال�سلت فهي رقية بنت عبد �سم�ض بن عبد مناف))(.

ج - بنو غيرة بن عوف بن ثقيف:

اأبي �سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف، ومنهم كذلك المغيرة  منهم بنو عالج بن 

ْيق بن عمرو بن وهب بن عالج الذي قتل مع عثمان بن عفان ، وكان 
َ
ابن الأخن�ض بن �ُسر

الأخن�ض هذا من �سادات مكة، ومن اأحفاد المغيرة يعقوب بن عتبة بن المغيرة، كان محدثًا. 

ومنهم اأي�سًاًً الحارث بن كلدة بن عمر بن عالج، طبيب العرب. 

�سلمة،  بن  غيالن  راأ�سهم:  وعلى  الأحالف،  زعماء  اأ�سهر  ذكر  هنا  المنا�سب  من  ولعله 

بن  واأو�ض  العا�ض،  اأبي  بن  وعثمان  �سلمة،  بن  غيالن  بن  و�سرحبيل  ياليل،  عبد  بن  وكنانة 

عوف، ونمير بن خر�سة بن ربيعة، وقد قدموا جميعًا على ر�سول اهلل  في المدينة معلنين 

اإ�سالمهم)2(. 

ومن اأ�سهر زعماء الأحالف في الع�سر الإ�سالمي: المختار بن اأبي عبيد، والحجاج بن 

يو�سف، واأمية بن اأبي ال�سلت، واأبو محجن الثقفي، والحارث بن كلدة، ومعتب، وعتاب، 

واأبو عتبة، وعتبان))(.

ثانياً: ج�شم منهم بنو مالك: 

َوَلد ج�سم بن ق�سي حطيطًا، واأنجب حطيط غا�سرة ومالكًاً، اأما غا�سرة فقد تحالفت مع 

عوف �سد بني مالك ف�سموا بالأحالف))(. وتتفرع من مالك البطون الآتية:

))( اجلمهرة: )26

)2( �سرية ابن ه�سام: )/))).

))( املعارف: )).

))( املعارف: )).
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اأ- بنو حبيب بن الحارث بن مالك بن حطيط:

وقد كان منهم عثمان بن عبد اهلل بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن حطيط، اأحد اأ�سحاب 

لواء بني مالك يوم حنين، وقتل يومذاك كافراً.

اأم  ابن  له  يقال  الذي  وهو  عثمان؛  بن  اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  هذا:  عثمان  ولد  ومن 

بن عبد   
َّ
الُحر ي�سمى  وابنه كان  الكوفة.  الذي ولي  معاوية  اأخت  �سفيان،  اأبي  بنت  الحكم 

ر، واإليه 
ْ
ي الرحمن، اأمير الأندل�ض ل�سليمان بن عبد الملك اإثر قْتل عبد العزيز بن مو�سى بن ُن�سَ

 ب�شرقي قرطبة، ويتفرع من هذا البطن بنو الي�ش�ر. 
ّ
ين�شب بالط الُحِر

ب- بنو الي�شار بن مالك بن حطيط بن ج�شم:

منهم: عثمان، والحكم، والمغيرة، وحف�ض، واأبو عثمان، واأمية، بنو اأبي العا�ض بن ب�سر 

ابن عبد دهمان بن عبد اهلل بن همام بن اأبان بن ي�سار بن مالك بن حطيط. ومن عقبهم من 

يعي�ض في الب�سرة.

وقد كان عثمان من خيار ال�سحابة، ووله ر�سول اهلل  الطائف في عهده، وغزا فار�ض، 

واإليه ين�سب �سط عثمان في الب�سرة.

واأم عثمان �سفية بنت اأبي العا�ض بن اأمية، وقد ولدت له محمد بن عثمان، ومن ولده 

عبد الوهاب بن عبد المجيد المحدث الم�سهور. وبنوه: عبد المجيد، وزياد، واأبو العا�ض، 

واأمهـم بانة بنـت اأبـي العـا�ض الثقفيـة، اأمـا محمد اأبي ال�سلت فمن غيرها، وهو اأكبر ولد 

بن  قتل عروة  اتهم في  الذي  ي�سار،  بن  اأبان  بن  ربيعة  بن  بن عمرو  ب�سير  اأبيه. وابن عمهم 

م�سعود  في الطائف))(. 

وقد علق )لمان�ض( على هذا النق�سام بين �سقي قبيلة ثقيف، مبينًا اأن ذلك النق�سام كان 

ينق�سمون  الطائف  اأهل  »وكان  فقال:  الفريقين،  بين  والعداء  التناف�ض  روح  اإذكاء  في  �سببًا 

فريقين كبيرين، بل كانا حقًاً حزبين مت�سادين، �سل ن�سالهما في �سبيل ال�سيادة اقت�ساد المدينة 

))( اجلمهرة: 266، وانظر جملة العرب ال�سعودية: قبائل الطائف: مج 2، ج )/))) وما بعدها.
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ها«))(. وعامة ُنُمِوّ

وكان الأحالف اأحدث الحزبين عهداً، واأقلهما اأخذاً باأ�سباب )الأر�ستقراطية(، ولكنهم 

دون  باأنهم  هوؤلء  اأح�ض  وقد  الالت)2(،  ب�سدانة  ال�ستئثار  في  نجحوا  هذا  من  بالرغم 

مناف�سيهم بني مالك في الثراء، وامتالك الأرا�سي، ف�سعوا اإلى تعوي�ض نق�سهم بالبراعة الفائقة 

اأعظم �سعرائها واأكثر �سيوخها هيبة  في �سيا�سة الأمور، والتنظيم الحربي الجاد، وقد خرج 

من الأحالف))(.

 – – الأحالف  عوف  م�ساكن  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر  ثقيف  لبطون  العر�ض  هذا  بعد 

كانت ولتزال بوادي )لية( �سرقي الطائف، وبوادي )لقيم( �سمال الطائف، ومنهم الحمدة 

الموجودون بواديهم المعروف بوادي الحمدة))(، واأما م�ساكن بني مالك فهي في �سرقي 

ه))(.
ّ
الطائف وجنوب �سرقي

4- اأيامها)6(:

لم تختلف اأيام ثقيف عن اأيام العرب المعروفة، فاأ�سباب النزاع ومنا�سئ الخالف مت�سابهة 

نزاع  اإلى  اأو  �سخ�سي،  خالف  نتيجة  فردي  نزاع  اإلى  تعود  اأنها  اإما  العرب  فاأيام  متقاربة، 

جماعي رغبة في ال�ستئثار بمرعى للقبيلة حيث الكالأ والماء، اأو اإلى ذم في الن�سب اأو تعبير 

يف�سي اإلى اإهانة، فيتحول الأمر حينئذ اإلى نزاع اأكبر ت�سطلي القبيلة اأو القبائل ذات ال�سلة 

بناره، وتبقى هذه الحروب خالدة في الذاكرة ل تموت، يحييها ال�سعراء، ويبعثون ذكراها، 

وتتوارثها الأجيال.

�سعره  في  الأحداث  بع�ض هذه  الأحالف- عن  من  الثقفي-  �سفيان  بن  ربيعة  عبر  وقد 

))( Lammens: La cit AT- TAIF، P، 63، ودائرة املعارف الإ�سالمية )الطائف( ))/)).

العا�سي- من بني مالك- كانوا �سدنة الالت، انظر: جمهرة  اأبي  اآل  اأن  اإىل  )2( واإن كان ابن حزم يذهب يف اجلمهرة 

اأن�ساب العرب: ))).

))( دائرة املعارف الإ�سالمية )الطائف( ))/)).

))( معجم قبائل العرب: )/))).

))( معجم قبائل العرب: )/))).

)6( اعتمدُت يف كثري منها على ما ذكره ابن عبد ربه يف العقد الفريد )/220 – )22.
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فقال))(: 

بينَُهْم رَّ  ال�شَّ َث  رَّ
اأَ ــْن  ِمــمَّ ُكــْنــُت  ــاومــا  ــُدبَ ــْن ــاهــا وُج ــنَ ــنَّ مــ�ــشــعــوداً َج ــك ول

بينَُهْم ــرَّ  الــ�ــشَّ اأن�شبا  ثقيٍف  ــْي  ــَع ــِري ــبَــاَق اأَنْــ�ــشَ حين  ــزٌع  ــن َم عنها  يَـــُك  فلم 

ومالٍك عــوٍف  بين  ــُرو�ــشــاً  �ــشَ اأَ�ْشيَبَاعناقاً  الطفَل  ــُرُك  ــْت تَ لََظاَها  �شديداً 

ومثال النزاع الفردي ما فعله جندب بن الحارث الثقفي – �سيد بني مالك- حين ا�ستولى 

على بئر لعبد المطلب الها�سمي- جد النبي  - ووقع الخالف بينهما، فاحتكما اإلى كاهن 

هذه  بثروته  اأنه  المطلب، وظن  عبد  من  ثروة  واأعظم  ماًلً   
َ
اأكثر وكان جندب  من خزاعة، 

ِدّ البئر لعبد المطلب، فغ�سب جندب غ�سبًا  َ
�سينتزع حكم الكاهن الخزاعي، الذي ق�سى ِبر

�سديداً)2(.

الأحالف من  معاوية على  بن  ن�سر  وبنو  مالك  بنو  تحالف  اأن  ثقيف  في  اأي�سًاً  وحدث 

للثاأر من ثقيف كلها، وجرت  انتقامًا منهم، واأخذاً  اإلى بني مالك  ثقيف، وان�سم بنو ن�سر 

نخلة،  نحو  من  كندة  ذي  غمر  ويوم  الطائف))(،  يوم  مثل:  باأيام،  �سميت  بينهما  حروب 

ومنهن يوم كرونا من نحو ُحلوان))(.

هذا النوع من التحالفات الداخلية كان اأكثر خطورة واأ�سد تهديداً لوحدة القبيلة وا�ستقرار 

نظامها، اإذ ت�سعى فيه البطون والع�سائر في القبيلة الواحدة للبحث عن حليف لها من ع�سائر 

القبيلة  يوهن  ما  وهذا  الجانبين،  من  القتلى  وي�سقط  الطرفين،  بين  الحروب  فتقوم  قبيلتها، 

وي�سعفها، ويقو�ض كيانها. وقد يحتدم اأوار المعارك بين الطرفين فت�سعى الع�سيرة للبحث 

عن حليف لها في قبيلة اأخرى؛ كما هو حال بني مالك في تحالفهم مع بني ن�سر بن معاوية 

�سد اإخوانهم الأحالف.

))( انظر الأبيات يف الديوان: �سعر الثقفيني اجلاهليني، وتف�سيل تلك الأحداث يف الكامل يف التاريخ: )/))6-))6.

)2( اأن�ساب الأ�رشاف: )/))-)).

))( يوم الطائف: هو اأول يوم قتال بني الأحالف من جهة، وبني مالك وحلفائهم من بني ن�رش من جهة ثانية، وانت�رش 

الأحالف واأخرجوهم منه اإىل واد من وراء الطائف ي�سمى )نخب(، الكامل يف التاريخ: )/))6.

))( �ساح ُعَفْيف بن عوف الريبوعي يف ذلك اليوم �سيحة؛ يزعمون اأن �سبعني حبلى منها األقت ما يف بطنها، الكامل يف 

التاريخ: )/6)6.
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لم يكتف بنو مالك بذلك؛ بل �سعوا خالل هذه المعارك اإلى التحالف مع دو�ض وخثعم، 

في مقابل ذلك اتجه الأحالف اإلى الأو�ض طلبًا للتحالف معهم. وما من �سك في اأن حلفاء 

بني مالك لم ي�ستركوا رغبة في اإحقاق الحق ون�سرته، بل ح�سداً لثقيف وزعزعًة لكيانها، 

لكن ذلك لم يمنع وجود ن�سحاء مخل�سين رغبوا في راأب ال�سدع، وجمع الكلمة؛ كما فعل 

َحُة بُن الجالح – �سيد الأو�ض- الذي ن�سح م�سعود بن معتب الثقفي بم�سالحة اإخوانه 
ْ
اأَُحي

واأهل قبيلته، وقال له: واهلل ما خرج رجل من قومه اإلى قوم قط اأو غيره؛ اإل اأقر لأولئك القوم 

 مما اأنف منه من قومه. فقال له م�سعود: اإني اأخوك. وكان �سديقًا له، فقال له: اأخوك 
ّ
ٍر ِب�سَ

لك  يبر  لن  اأحداً  فاإن  واأذنك،  اأنفك  بجدع  ولو  اإليه و�سالْحُه  فارجْع  وراَءَك،  ترْكَتُه  الذي 

في قومك اإذ خالفته. فان�سرف عنه، وزوده ب�سالح، وزاده واأعطاه غالمًا كان يبني الآطام 

بالمدينة))(.

و�ساركت ثقيف في الأحداث الج�سام، والخطوب العظام، فكان لها دور في اأيام حدثت 

بين قبائل العرب من مثل:

اأ- يوم �َشمطة)2(:

وهو من يوم الفجار الآخر، ويوم نخلة منه اأي�سًاًً، فقد جمعت كنانة قري�سها وعبد مناتها))( 

والأحابي�ض))( ومن لحق بهم من بني اأ�سد ابن خزيمة، و�سّلح يومئذ عبد اهلل بن جدعان مئة 

 باأداة كاملة، �سوى من �سلح من قومه والأحابي�ض بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة. 
ّ
كمٍي

وجمعت �سليم وهوازن جموعها واأحالفها– غير كالب وبني كعب- فاإنهما لم ي�سهدا يومًا 

فيها  التي تواعدوا  الأيام  ْمطة من عكاظ في  ب�سَ – فاجتمعوا  الفجار غير يوم نخلة  اأيام  من 

))( الآطام: احل�سون، يذكر ابن الأثري اأنه كان اأول اأُُطٍم بني بالطائف، ثم بنيت الآطام بعده، ومل يكن بعد ذلك بينهم حرب 

ُتذكر، انظر الكامل يف التاريخ: )/6)6.

)2( �سمطة: مو�سع قريب من عكاظ.

))( كذا يف بع�ض الأ�سول والأغاين، ويف بع�سها واأيام اأبي عبيدة – وعنه ينقالن- وبنو عبد مناف، انظر: حا�سية حمقق 

العقد الفريد )/)22.

))( �سموا بالأحابي�ض؛ لأنهم حالفوا قري�سًا حتت جبل ي�سمى حبي�سًا، ف�سموا بذلك، وهم اأحياء القارة، وقال ابن الثري 

خزمية،  بن  الهون  بني  من  والدي�ض  والقارة،  وع�سل،  كنانة،  مناة:  عبد  بن  احلارث  بنو  هم  والأحابي�ض   :(((/(
وامل�سطلق بن خزاعة، �سموا بذلك حللفهم بني احلارث، والتحب�ض: التجمع.
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قي�ض،  قبائل  �سيُدها))(، وكذلك على  قري�ض وكنانة  قبيلة من  الحول، وعلى كل  قرن  على 

غير اأن اأمر كنانة كلها اإلى حرب بن اأمية، وعلى اإحدى مجنبتيها عبد اهلل ابن جدعان، وعلى 

بن  اإلى م�سعود  واأمر هوازن كلها  القلب،  اأمية في  بن  بن ربيعة)2(، وحرب  الأخرى كريز 

معتب الثقفي. فتناه�ض النا�ض وزحف بع�سهم اإلى بع�ض، فكانت الدائرة اأول النهار لكنانة 

على هوازن، حتى اإذا كان اآخر النهار تداعت هوازن و�سابرت، وانق�سعت كنانة فا�ستحر 

القتل فيهم، فقتل منهم تحت رايتهم مئة رجل، وقيل ثمانون، ولم ُيقتل من قري�ض يومئذ اأحٌد 

ُيذكر؛ فكان يوم �سمطة لهوازن على كنانة.

ب- يوم الَعْبالء))(:

اليوم  في  الحول  قرن  على  فالتقوا  واأولئك،  هوؤلء  جمع  حتـى  القتـال  اأيـام  توا�سلـت 

الثالث من اأيام عكاظ، والروؤ�ساء على هوؤلء واأولئك الذين ُذِكروا في يوم �سمطة، وكذلك 

على المجنبتين؛ فكان هذا اليوم اأي�سًاًً لهوازن على كنانة؛ وفي ذلك يقول خدا�ض بن زهير: 

ــ�ــٌض ــري ــــت ق ـــا لق ــــُروااألـــــم يــْبــلــْغــَك م ــــي اأُِث اإذ  ـــَة  ـــانَ ـــن ِك ــي  ــن ب وحــــيُّ 

ـــاهـــم بــــاأْرَعــــن ُمـــْكـــَفـــِهـــٍرّ ـــن ـــْم زئيُر))(َدَه بــَعــْقــوِتــهــم  ــا  ــن ل فـــظـــلَّ 

وفي هذا اليوم ُقتل العّوام بن خويلد، والد الزبير بن العّوام، قتله مرة بن معتب الثقفي؛ 

فقال رجل من ثقيف:

ــِدًل ــج ــْن ـــعـــّوام ُم ــا الـــذي تـــرَك ال ــنَّ ــاِرم ــج ــَن اأح ــي ــتــابُــه الــطــيــُر لــحــمــاً ب تــْن

))( يف اأ�سماء الروؤ�ساء انظر: اأيام اأبي عبيدة 2/))) – 6)).

)2( يف اأيام اأبي عبيدة: ه�سام بن املغرية، وانظر الأغاين 22/)6.

))( العبالء: مو�سع قريب من عكاظ. انظر: الأغاين 22/)6.

))( البيتان يف اأيام العرب لأبي عبيدة 2/))) ويف ديوان خدا�ض بن زهري: )6، ويف الأغاين 66/22 باختالف بع�ض 

الألفاظ وزاد بيتًا ثالثًا: 

ــرنـــقـــوم مــــــارن اخلـــطـــي فــيــهــم ــزي ــا اجل ــن ــت ــن ــس ــى اأ� ــل يـــجـــيء ع

Thaqeef_Book.indb   52 24/5/10   2:44 PM



53

ج- يوم �شِرب))(: 

ثم جمع هوؤلء واأولئك؛ فالتقوا على قرن الحول في اليوم الثالث من اأيام عكاظ؛ فالتقوا 

ب�سرب، ولم يكن بينهم يوم اأعظُم منه، والروؤ�ساء على هوؤلء واأولئك الذين ُذِكروا، وكذلك 

له  يكن  لم  ممن  بعير،  مئة  على  رجل  مئة)2(  يومئذ  جدعان  ابن  وَحمل  المجنبتين؛  على 

العبالء؛  ويوم  �سمطة،  يوم  متواليان:  يومان  كنانة  على  لهوازن  كان  وقد  فالتقوا،  حمولة؛ 

قتاًل  فانهزمت هوازن وُقتلت  بنو مخزوم وبنو بكر،  فحميت قري�ض وكنانة))(؛ و�سابرت 

ذريعًا؛ وقال عبد اهلل بن الزبعري يمدح بني المغيرة: 

َو قــــــــــــــــــوٌم  هلِل  �شهِم))(األ  بــنــي  اأُخـــــــُت  لَـــــــَدْت 

ـــــــــــــو عـــــبـــــدِ  ــــــاٌم واأب ــــــش ــــــ� ـــِمِه ــــــــــــْدرُه الـــَخـــ�ـــشْ ـــــاٍف ِم مـــــن

اأ�ــــشــــبــــاَك ْمــــَحــــْيــــن  الــــرُّ مـــــــن الـــــــــقـــــــــّوِة والــــــــحــــــــْزِموذو 

ــــــي))(فــــــــــهــــــــــذاِن يَــــــــــــــــــــذوداِن ــــــْرِم يَ ــــٍب  ــــثَ ك ــــن  م وذا 

واأبو عبد مناف: ق�سي، وه�ساُم: ابُن المغيرة، وذو الرمحين: اأبو ربيعة بن المغيرة، قاتل 

يوم �سرب برمحين، واأمهم ريطة بنت �سعد بن �سهم.

فقال في ذلك جذل الطعان: 

ــهــا وان�شَرفواجـــاَءت هــــواِزن اأر�ـــشـــاًل واإخــَوتُ الموَت  فهابوا  �ُشليٍم،  بنو 

جمَعُهُم َفــ�ــّض  ــراٍب  بــ�ــشِ ولعَطفوا)6(فا�شتُقِبلوا  عاجوا  فما  الحريِق  مثِل 

))( �رشب: بفتح اأوله وك�رش ثانيه: مو�سع قرب مكة )معجم البلدان(.

)2( يف اأيام اأبي عبيدة 2/))): األف رجل من بني كنانة على األف بعري، انظر الأغاين 66/22.

))( انظر تفا�سيل وافية اأوردها اأبو عبيدة يف روايته عن �سري القتال 2/))) – 20) وانظر الأغاين 66/22 – )6.

))( اأخت بني �سهم هي ريطة بنت �سعد.

))( اأيام اأبي عبيدة 22/2) ونهاية الأرب ))/)2).

)6( انظر: اأيام اأبي عبيدة 22/2) ونهاية الأرب ))/)2).
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د- يوم الُحريرة))(:

قال: ثم جمع هوؤلء واأولئك، ثم التقوا على راأ�ض الحول بالُحرْيرة؛ وهو اليوم الخام�ض، 

ة اإلى جنب عكاظ، والروؤ�ساء على هوؤلء واأولئك هم الذين كانوا في �سائر الأيام، 
ّ
وهي حر

وكذلك على المجنبتين، اإل اأن اأبا م�ساحق بلعاء بن قي�ض اليعمري كان قد مات، فكان من 

بعده على بكر بن عبد مناة بن كنانة، اأخوه جثامة بن قي�ض؛ فكان يوم الحريرة لهوازن على 

 الأيام الخم�سة التي تزاحفوا فيها، قال: فقتل يومئذ اأبو �سفيان)2( بن اأمية 
َ
كنانة، وكان اآخر

اأخو حرب بن اأمية، وُقتل من كنانة ثمانية نفر، قتلهم عثمان بن اأُ�سيد))( بن مالك، من بني 

عامر بن �سع�سعة، وُقتل اأبو كنف وابنا اإيا�ض، وعمر بن اأيوب؛ فقال ِخدا�ض بن زهير))(: 

ــِرّ اأعــيـُـنــُهــْم ــْحــَم ــُم ــِر ال ــَف ــنَّ واللُّوِباإنـــي ِمـــَن ال ال�شْخر  ــِل  واأه ال�شواِم  اأهــِل 

ــِل ُمــْقــِبــلــًة ــْي ــخ ــوَر ال ــح ومعلوب))(الــطــاعــنــيــَن ن تُغلب  لم  �َشمراَء  بكِلّ 

مكذوِب)6(وقـــد بــَلــْوتــم فــاأبــَلــْوكــم بـــالَءهـــُم غيَر  �شرباً  الُحريرِة  يوَم 

ـــوج الــعــراقــيــِبلقــتــهــُم ِمـــنـــُهـــُم اآ�ــــشــــاُد َمــلــحــمــٍة ـــٍة ُع ـــزاِرع لــْيــ�ــشــوا ب

نــُحــوَركــُم ــْذ  ــاأْخ ن تـُـْقــِبــلــوا  اإن  ـــالآن  مــغــلــوِبف ــُر  ــي غ فــاإنــي  ــوا  ــاه ــب تُ واإن 

وقال الحارث بن كلدة الثقفي))(: 

منهم اخ  ـــذَّ ـــب ال الـــفـــار�ـــَض  ـــُت  ـــرْك ــات ــَط ــي ــــه عـــلـــقـــاً عــب ــــروُق ــــجُّ ع ــــُم تَ

حتى مـــِح  ـــرُّ ـــال ب ـــُه  ـــانَ ـــب لَ ـــُت  ـــ�ـــشْ ــادَع ــط ــي ــه اأِط ــي ـــه ف ـــِن ـــْت ـــَم �ـــشـــِمـــْعـــُت ِل

))( احلريرة: ت�سغري حرة؛ وهي الأر�ض ذات حجارة �سودة كاأنها اأحرقت؛ قال ياقوت: وهي مو�سع بني الأبواء ومكة، 

قرب نخلة )معجم البلدان(.

)2( هو غري اأبي �سفيان والد معاوية؛ فالقتيل عمه.

))( يف الأغاين: اأ�سد.

))( اأيام اأبي عبيدة 2/)2) الأغاين 22/)) )البيت الثالث فقط وذكر اأبياتًا اأخرى( نهاية الأرب ))/0)) جممع الأمثال 

2/)))، وديوان خدا�ض بن زهري: ))، 60 حتقيق: يحيى اجلبوري.
))( �سمراء: اأي قناة، ومعلوب: اأي رمح.

)6( يف الأغاين: غري تكذيب.

))( اأيام اأبي عبيدة 2/)2)، نهاية الأرب ))/0)).
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ْخِر �شَ ــن  ب ــا  ي ــك  ــوَم ق اأرَديْـــــَت  �شليطا لقد  ـــــــراً  اأْم ــهــم  ــتَ ــْم ــشَّ جــ� وقــــد 

ــمــُت مــنــكــم مــن َكــِمــٍيّ  ــل ــش ـــم اأ� غِطيطاوك لـــه  ــُت  ــْع ــِم ــش � قـــد  ــاً  ــح ــري ج

اأولها يوم نخلة، ولم يكن  �سنين:  اأربع  اأيام في  الفجار الآِخر، وهي خم�سة  اأيام  م�ست 

يوم  ثم  اأيامهم؛  اأعظم  كنانة، وهو  لهوازن على  �سمطة  يوم  ثم  منهما على �ساحبه؛  لواحد 

العبالء، ثم يوم �سرب، وكان لكنانة على هوازن؛ ثم يوم الحريرة لهوازن على كنانة.

قال اأبو عبيدة: ثم تداعى النا�ض اإلى ال�سلم، على اأن يذروا الف�سل ويتعاهدوا ويتواثقوا))(.

5- حياتها القت�شادية:

العذبة،  والمياه  الوارفة،  والخ�سرة  ال�ساحرة،  بالطبيعة  عليها  اهلل  اأنعم  بلدة  الطائف 

والأر�ض الخ�سبة، فامتازت بجمال طبيعتها، وكثرة اأمطارها، واعتدال مناخها، فتوافر لها 

من دواعي الحياة، واأ�سباب العي�ض ما لم يتوافر لغيرها من المدن.

واأنعم اهلل على اأهلها بالهدوء والوداعة، و�سملهم برعاية الدعة والطمئنان، فلقد اأ�سبغت 

لغيرهم من  تتوافر  لم  ربانية  الطماأنينة والأمن وال�ستقرار، وكلها منح  الزراعة حياة  عليهم 

النكال  في  ورغبة  اأنف�سهم،  عند  من  ح�سداً  واحدة  قو�ض  عن  رمتهم  التي  العرب،  قبائل 

والبط�ض بهم.

اأطماع  عليها  تتحطم  عتيدًة  و�سخرة  منيعًا،  �سداً  كانت  الثقفيين  تح�سينات  منعة  لكن 

الطامعين، ف�ساًل عن اأن الثقفيين اأي�سًاًً هم اأولو قوٍة، واأولو باأ�ٍض �سديٍد. 

وقد عبر عن ذلك اأحد ال�سعراء فقال)2(:

ـــوٍم ـــَق َك ــُم  ــُك ــشِ ــ� ــي ب دون  ــوا  ــون ــك ـــْم مـــن كـــل عـــاِدف ـــُه ـــابَ َحــــَمــــْوا اأعـــن

وقد و�سف اأبو ال�سلت ما تجود به اأر�ض الطائف من خيرات كثيرة، ومحا�سيل وفيرة، 

))( انظر: العقد الفريد )/)22.

)2( معجم البلدان )وج(.
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فقال))(: 

َع�ْشَجُدنا الــَكــْرم  �شنوف  ــْن  ِم ـــاويانٌع  ان ـــذَّ ـــــاًلّ ول ـــُره ِخ ـــ�ـــشِ ـــْع ـــه، ونَ ـــْن ِم

ــَدٌق َغ مــاوؤُهــا  واأم�شت  ــْت  ــاأَمَّ اده ــاقد  ــان اإبَّ والـــَفـــْرُع  اأ�ــشــُلــهــا  مــعــاً  يم�شي 

متجئاً  ــِل  ــي ــل ال ــِل  ــث م ــارَم  ــش ــ� خ ــانــااإلــــى  ــاً وزيــتــونــاً ورمَّ ــب ــشْ ــ� ـــومـــاً وَق ُف

تعد الطائف المدينة الثانية في اإقليم الحجاز، واليمن، والعراق، فهي المحطة الثانية بعد 

مكة للقوافل التجارية الم�سافرة بين تلك الأقاليم المهمة اآنذاك.

وقد كان لهذا الموقع الممتاز دوره في اإذكاء روح التناف�ض التجاري بين مكة والطائف، 

فلم تكن التجارة وقفًا على مكة، بل كانت الطائف تناف�سها في هذا الميدان.

اأو  باليمن، كانت وثيقة، فهي لح�سن موقعها تخت�سر ثالث مراحل  الطائف  وعالقات 

اأربعًا للم�سافر اإلى اليمن بخالف طريق مكة؛ فهو اأطول)2(.

وقد اأ�ساد مردا�ض بن عمرو الثقفي بهذا الموقع الأثير فقال))(: 

عــلــيــنــا ــــــْر  ــــــوؤْث يُ ــــم  ل اهللَ  اقت�شامافـــــــاإن  الأر�ــــــضَ  ُئ  ـــِزّ ـــج ي ــــداَة  غ

يهوي ــف  ــك ال فــي  �ــشــهــَمــنــا  ــا  ــن ــا الــ�ــشــهــامــاعــرْف ــن ــْم ــشَّ ــ� كــــذا نــــوح، وق

ا�ــشــَطــْفــيــنــا ــا  ــن ل ــــــاَن  اأب اأْن  ــمــا  ــل ــنَــامــاف �ــشَ لــهــا  اإن   ، ــــــضِ الأر� ــام  ــنَ ــشَ �

ـــراٍت ـــِج ـــْت ـــكـــون نــتــاُجــهــا عــنــبــاً تُــــوؤَاَمــــافــاأنــ�ــشــاأنــا خـــ�ـــشـــارَم َم ي

ـــوم ــــل ي ــــح ك ــــرائ ــَن الــَحــمــامــا�ـــشـــفـــادعـــهـــا ف ــشْ ــ� ــراك ــــوٍب يُ عــلــى ُج

ــــل حـــٍي ــــازل ك ــــن ـــا م ـــه ـــل ـــف ـــش َحَراَما))(واأ� ـــــداً  اأب ـــرى  ت ـــا  ـــاله واأع

} تقول:  قري�سًاً  جعل  الذي  هو  والتوازي  التفوق  هذا 

))( معجم البلدان )وج(.

)2( دائرة املعارف الإ�سالمية ))/)).

))( معجم البلدان: )الطائف(.

))( انظر: معجم البلدان: )الطائف(.
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}))( ويق�سد بالقريتين: مكة والطائف. 

ولتبيان اأهمية المدينة لبد من اإبراز دورها القت�سادي ممثاًلً في م�سادر اإنتاجها، واأهم 

منتجاتها، ومقدار حاجة جيرانها لها. 

اأ- الزراعة:

تعد الزراعة الحرفة الأولى في الطائف، وهذا يعود لجودة تربتها الرملية الطينية، واإلى 

المنتج  فهي  الحنطة،  الزراعية  المحا�سيل  مقدمة  وفي  مياهها..  ووفرة  مناخها،  اعتدال 

الزراعي الأول، وعليها كانت تعتمد كل حوا�سر الحجاز، وخا�سة مكة. ومن اأف�سل اأنواع 

الحنطة، ما يعرف )باللقمي(، وين�سب اإلى )لقيم( اإحدى قرى الطائف التي ل تزال معروفة، 

وليزال هذا ال�سم في بالد نجد يطلق على الحب الجيد، ولو لم يزرع في الطائف)2(.

والزوان،  وال�سلت،  كالذرة،  والمحا�سيل؛  البقول  من  متعددة  اأ�سناف  كذلك  وزرعت 

والأرز، وال�سم�سم، والجلبان، والعد�ض، واللوبيا، والحم�ض، والما�ض، والدخن، وغيرها))(. 

اآكل  منا  قالوا:  فخروا  اإذا  فهم  عندهم،  خا�سة  ميزة  البر  من  الم�سنوع  للخبز  وكان 

الخبز))(! ويروى اأن غيالن بن �سلمة لما وفد على ك�سرى فقال له: اأي ولدك اأحب اإليك؟ 

يبراأ، والغائب حتى يرجع. فقال ك�سرى:  قال غيالن: ال�سغير حتى يكبر، والمري�ض حتى 

مالك ولهذا الكالم، وهو كالم الحكماء، واأنت في قوم حفاة ل حكمة فيهم، فما غذاوؤك؟ 

قال: خبز البر. قال: هذا العقل من البر ل من اللبن والتمر))(. 

وا�ستهرت في الطائف كذلك اأنواع من الفواكه، فيكثر فيها النخيل، والموز، والرمان، 

))( الزخرف: )).

)2( دائرة املعارف الإ�سالمية: ))/))، اأح�سن التقا�سيم: ))، جغرافية �سبه جزيرة العرب: )))، ما راأيت وما �سمعت: 

))، فتوح البلدان: )/)6. انظر: جملة العرب ال�سعودية: )/6 وما بعدها، �سنة )6)).
))( فتوح البلدان: )/)6.

))( جملة امل�رشق 26/))6.

))( جملة امل�رشق 26/))6.
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والتين، والخوخ، وال�سفرجل، والبطيخ، والنارنج))(.

ولالأعناب دور كبير في اقت�ساديات الطائف، فالعنب هو العمود الفقري لالقت�ساد، وثروة 

الطائف قائمة عليه، يقول عنه ياقوت: »وفي اأكنافها كروم على جوانب ذلك الجبل، فيها 

من العنب العذب ما ل يوجد مثله في بلد من البلدان، واأما زبيبها في�سرب بح�سنه المثل.. 

وفواكه اأهل مكة منها«)2(. 

وكانت ب�ساتين العنب تبلغ من الت�ساع مبلغًا كبيراً، وتنتج من العنب والزبيب ما ل يخطر 

فيقول:  القزويني  ي�سفها  العا�ض،  بن  لعمرو  كثير  كرم  )الوهط(  منطقة  في  كان  فقد  ببال، 

»وبها كرم الوهط«، كرم كان لعمرو بن العا�ض معرو�سًا على األف األف خ�سبة، �سرى كل 

خ�سبة بدرهم، فلما حج �سليمان بن عبد الملك، اأحب اأن ينظر اإليه، فلما راآه قال: »ما راأيت 

لأحد مثله لول اأن هذه الحرة في و�سطه. قالوا: لي�ض بحرة بل م�سطاح الزبيب. وكان زبيبه 

جمع في و�سطه ليجف، فراآه من بعيد فظنه حرة«))(.

وتذكر كتب ال�سير اأن النبي  لما خرج اإلى الطائف ين�سر الدعوة، ويطلب الن�سرة؛ اآذاه 

الثقفيون حتى األجاأوه اإلى ب�ستان لعتبة و�سيبة ابني ربيعة، مزروع بالأعناب على ثالثة اأميال 

من الطائف، واأتى ر�سول اهلل اإلى حبلة من عنب، فجل�ض تحت ظلها اإلى جدار))(.

ويذكر الأزرقي اأنه كان للعبا�ض بن عبد المطلب كرم بالطائف، وكان زبيبه يحمل اإليه، 

اأيام  الحجاج  وي�سقيه  كله،  ذلك  فينبذ  الزبيب،  منهم  ويقب�ض  الطائف،  اأهل  يداين  وكان 

المو�سم))(.

وكانت العير تخرج من الطائف اإلى مكة وغيرها من المدن محملة بالزبيب، الذي ُيعتبر 

اأحد اأركان �سادرات الطائف الزراعية اإلى جانب الحبوب)6(.

))( فتوح البلدان: )الطائف(، اأح�سن التقا�سيم: ))، فيليب حتى: تاريخ العرب )/)))، جغرافية جزيرة العرب: -)).

)2( يا قوت معجم البلدان )الطائف(.

))( اآثار البالد: ))، معجم البلدان: )الوهط(، اأح�سن التقا�سيم: )).

))( الرحيق املختوم: ))).

))( اأخبار مكة: )/))).

)6( دائرة املعارف الإ�سالمية ))/))، ما راأيت وما �سمعت: ))، جغرافية �سبه جزيرة العرب: ))).
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فيه  يتوحل  اإنه  حتى  بالمادة،  ممتلئ  طري  فهو  وا�سعة،  كبيرة  �سهرة  نال  فقد  التمر  اأما 

ال�سر�ض))(.

اأما الرمان فيكثر في وادي )ليه(، وهو كبير الحجم لذيذ الطعم)2(. وا�ستهرت الطائف 

باأزهارها المختلفة الأنواع ذات الروائح الطيبة، كالفل، والنرج�ض، واليا�سمين، وال�سو�ض، 

والورود المتنوعة التي ي�ستخرج منها عطر يباع للحجاج في مو�سم الحج، ولقد اأ�سفى هذا 

الجمال على المدينة منظراً يبعث على الن�سراح لزائرها حال دخولها))(.

ولعل ذلك ما حدا بالكتاب والموؤرخين اإلى و�سفها باأنها قطعة من الجنة؛ بالن�سبة اإلى 

ال�سحراء من حولها.

كما تو�سع الثقفيون في ا�ست�سالح الأرا�سي، وزادوا ن�سبة الرقعة الزراعية، �ساعدهم على 

ذلك م� عرفوا به من همة ون�ش�ط وحيوية، نرى ذلك وا�شحً� في ال�شروط التي اأبرمت مع 

بني عامر. يذكر ابن الأثير ذلك عنهم فيقول: »تدفعون اإلينا بالدكم هذه فنثيرها، ونغر�سها، 

ونحفر فيها الأطواء، ول نكلفكم موؤونة، نحن نكفيكم الموؤونة في العمل، فاإذا كان وقت 

اإدراك الثمر، كان لكم الن�سف كاماًل، ولنا الن�سف بما عملنا«))(. 

الكثيرة،  الأ�سجار  الطائف، وجود  اقت�ساديات  في  اأثر  له  وكان  بالزراعة  �سلة  له  ومما 

والغابات الكثيفة، ل �سيما في المناطق الجبلية المك�سوة بالأ�سجار ذات الأخ�ساب ال�سلدة، 

فراجت تجارة الأخ�ساب، وكثر ت�سديرها من الطائف اإلى مكة))(.

ووجدت في الطائف المراعي الكثيرة الغنية بالمزارع الخ�سبة، والبقاع المنبتة، وكانت 

ثقيف تهتم بتربية الما�سية التي كانت لها قيمة كبيرة، وتدر عليهم خيراً كثيراًً، فيعي�سون على 

حليب نوقها، وي�ستفيدون من اأ�سوافها واأوبارها واأ�سعارها اأثاثًا ومتاعًا اإلى حين)6(.

))( مدينة الطائف: )).

)2( اأح�سن التقا�سيم: ))، املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم: )/2))-)))، جغرافية جزيرة العرب: ))-)).

))( تاريخ العرب لفيليب حتي: )/)))، جغرافية جزيرة العرب: ))-)).

))( جملة امل�رشق 26/))6.

))( املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم: )/)))، جغرافية �سبه جزيرة العرب: )))، مكة واملدينة: 0)، ))، )2.

)6( معجم ما ا�ستعجم: )/)) جغرافية �سبه جزيرة العرب: 200 – )20.
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ب- ال�شناعة:

ما كان البدوي يفكر في ال�ستغال بمورد ثابت يربطه اإلى مكان ل يبرحه َطوال حياته، 

ال�ستغال  من  اأنف  ثم  ومن  الأرجاء،  الف�سيح  وات�ساعه  الف�ساء،  نور  عن  حيطانه  وت�ستره 

بالزراعة اأو ال�سناعة، فتركوا ذلك لغيرهم ممن كانوا يعتبرونهم اأقل من البدو اأنفة وكبرياء، 

وكان مبداأ العربي: )الذل بالحراث، والمهانة بالبقر، والعز بالإبل، وال�سجاعة بالخيل())(.

تحلل الثقفيون من تلك العادات القديمة، والتقاليد الموروثة، فتعلموا كثيراً من الحرف 

مثل الدباغة، والنجارة، والحدادة، وقد اأ�سار اإلى ذلك الدكتور جواد علي بقوله: »كذلك 

اختلف اأهل الطائف عن غيرهم من اأهل الحجاز في ميلهم اإلى الحرف اليدوية مثل: الدباغة، 

والنجارة والحدادة، وهي حرف م�ستهجنة في نظر العربي ياأنف من ال�ستغال بها، ولكن 

اأهل الطائف احترفوها وربحوا منها، و�سغلوا رقيقهم بها، وقد ا�ستفادوا من خبرة الرقيق، 

فتعلموا منهم مالم يكن معروفًا عندهم من اأ�ساليب الزراعة واأعمال الحرف«)2(.

ال�سناعة،  ميدان  في  الكبير  ن�ساطهم  عنهم  عرف  قد  الطائف  اأهل  فاإن  حال  اأي  وعلى 

�سواء اأكانت �سناعة مدنية؛ اأم �سناعة حربية اقت�ستها ظروفهم وقتذاك للدفاع عن مدينتهم 

ومواردهم فيها))(.

اإنعا�ض  في   - بعيد  اإلى حد   - ت�سهم  كانت  وال�سناعات  الحرف  هذه  اأن  في  �سك  ول 

– في  اإ�سهامًا كبيراً  اأ�سهمت  اأمواًل طائلة،  الثقفيين  الو�سع القت�سادي للمدينة، وتدر على 

زي�دة الن�ش�ط العمراني وال�شن�عي للمدينة، دلّت على عراقة تح�شر اأهله�))(.

الطائف  الهمداني  وقد و�سف  )الأدم(  الجلود  �سناعة  بها  عرفوا  التي  ال�سناعات  ومن 

باأنها: »مدينة قديمة، وهي بلد الدباغ، تدبغ فيها الأدم الطائفية المعروكة«))(. 

))( تاريخ الأدب العربي لربوكلمان: )).

)2( تاريخ العرب قبل الإ�سالم )/))).

))( م�سادر ال�سعر اجلاهلي: 0) ط، دار املع�رف.

))( �سفة جزيرة العرب: 20)، )2)، دائرة املعارف الإ�سالمية ))/)).

))( �سفة جزيرة العرب: 20)– )2) حتقيق عبد اهلل النجدي، دائرة املعارف الإ�سالمية ))/)).
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وقد وجدت هذه ال�سناعة مكانها المنا�سب في هذه البلدة نظراً لتوافر جلود الحيوانات، 

اأن الأدم يدبغ في  وتوافر الأع�ساب الم�ستخدمة في دباغة الجلود، وقد ذكر ابن المجاور 

الطائف، ويباع على �سكل طاقات، والدباغ حرفة اأكثرهم))(. 

وقد اأدت كثرة المدابغ في واديها اإلى تغير مياهه، ونتن رائحته، اأ�سار اإلى ذلك القزويني 

نتن  من  بها  مرت  اإذا  ت�سرع  والطير  الأديم،  فيها  يدبغ  التي  المدابغ  مياه  »وفيها  بقوله: 

رائحتها«)2(. 

لهذه  اإتقانهم  ذلك  على  �ساعدهم  البلدان،  مختلف  اإلى  الجلود  هذه  الثقفيون  وي�سدر 

البالد  من  �سيء  في  لي�ض  البلدان،  �سائر  اإلى  يحمل  »فاأديمها  اإنتاجهم،  وجودة  ال�سناعة، 

مثله«))(.

هذا ف�ساًل عن �سناعة الخمور التي اأقبل النا�ض عليها؛ اإذ هي �سناعة محلية اأقل ثمنًا من 

الخمور الأجنبية التي كانت ت�ستقدم من ال�سام والعراق))(.

وعمل اأهل الطائف بحرفة ال�سيد، �ساعدهم على ذلك وجود غابات كثيفة فيها، وما اأكثر 

ال�سيادين من اأهل مكة الذين كانوا ياأتون ومعهم كالب ال�سيد، ل�سيد الحيوانات والفهود 

والطيور؛ لأكل لحومها، والنتفاع بري�سها وجلدها، وهي تعّد م�سدراً من م�سادر العي�ض))(. 

الثروة  اأحد م�سادر  الع�سل منه. والع�سل  النحل وا�ستخال�ض  بتربية  الطائف  اأهل  وامتاز 

، وتعد جبال الطائف موطنًا للنحل وتربيته  النبي  اأو في ع�سر  الع�سر الجاهلي  �سواء في 

في الكهوف- ال�شيم� من�طق )�شيم�ط( وهي من اأر�س الط�ئف- ويربى اأي�شً�ً على اأ�شج�ر 

الفاكهة المختلفة، والورود والزهور المتنوعة.

يروى عن الأ�سمعي اأن �سليمان بن عبد الملك لما حج فاأتى الطائف، ووجد ريح الندغ– 

))( ابن املجاور: �سفة بالد اليمن )تاريخ امل�ستب�رش(: )).

)2( القزويني: اآثار البالد واأخبار العباد: )).

))( القزويني: اآثار البالد واأخبار العباد: )).

))( فيليب حتى: تاريخ العرب )/)))-))).

))( مدينة الطائف: 2).
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وهو ما ترعاه النحل، وتع�سل عليه– كتب اإلى والي الطائف: »انظر لي ع�ساًل من ع�سل الندغ 

وال�سماء«، وهو نبت اآخر من مراعي النحل))(.

ولأن الع�سل م�سدر للدخل فقد وجبت فيه الزكاة، فكان ر�سول اهلل  ياأخذ قربة ع�سل 

عن كل ع�سر قربات)2(، ثم انقطع اأهل الطائف عن اأدائها بعد وفاته. فكتب عامل الطائف 

. اإلى عمر بن الخطاب بذلك، فاأمره باأن يوؤدوا اإليه ما كانوا يوؤدونه اإلى النبي

ومن المعروف اأن في الع�سل الع�سر اإذا كان في اأر�ض الع�سر، اأما اإذا كان في اأر�ض الخراج 

وفي الجبال والكهوف وعلى الأ�سجار؛ فال يوؤخذ عليه الع�سر؛ لأنه يكون بمنزلة الثمار))(. 

ورد  المحا�سرين،  لمنع  والدفاعية  الحربية  الو�سائل  كل  الطائف  اأهل  عرف  وقد 

المهاجمين، فكانت لديهم اأوتاد الحديد التي ُتحمى بالنار لُترمى على الجنود المختفين في 

وا�ستخدموا  والدبابات،  والمجانيق،  العرادات،  �سناعة  اليمن  اأهل  من  وتعلموا  الدبابات، 

الحجارة والنبل لرد الهجوم))(.

ثم اإن اأ�سراف ثقيف لم تكن عندهم غ�سا�سة في تعلم مهنة من المهن، فعروة بن م�سعود 

لتعلم حرفة  اليمن  في  اإلى جر�ض  ذهبا  القوم-  اأكابر  من  �سلمة - وهما  بن  الثقفي وغيالن 

�سناعة الدبابات والمجانيق هناك))(.

ج- التجارة:

عرفت مدينة الطائف في الع�سر الجاهلي باأنها مركز تجاري يلي مكة من حيث الأهمية، 

وكانت منتوجات الطائف تجد �سبيلها اإلى الأ�سواق مثل عكاظ ومجنة، وفي �سبه الجزيرة 

الزراعة  مهنة  من  تاأنف  كانت  التي  بالطائف،  المحيطة  القبائل  وبين  وخارجها،  العربية 

وال�سناعة، كل ذلك كان له اأثر كبير في ترويج تجارة الطائف وت�سويق منتجاتها، فتدفقت 

))( معجم ما ا�ستعجم: حتت مادة حداب بني �سبابة )/)2).

)2( فتوح البلدان: )/)6 يوؤخذ زق عن كل ع�رشة زقاق، كتاب الأموال: )66– )66.

))( فتوح البلدان: )/)6، كتاب اخلراج: 0).

))( فتوح البلدان: )6.

))( البداية والنهاية: )/))) وما بعده، املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم: )/)))، م�سادر ال�سعر اجلاهلي: 0).

Thaqeef_Book.indb   62 24/5/10   2:44 PM



63

الأموال، وا�ستثمرت ل�سالح القبيلة والمدينة معًا))(. 

لثقيف، فغيالن بن  التجارية  اأثر في ازدهار الحركة  التجارية الخارجية  وكان للعالقات 

ك�سرى  له  بنى  وقد  وفار�ض،  العراق  مع  بالتجارة  ا�ستغل  ثقيف،  وجوه  اأحد  الثقفي  �سلمة 

بالطائف )اأطمًا(، وكان ق�سراً مبنيًا بالحجارة)2(، ووجدت اأبنية مخ�س�سة لحماية الطريق 

التجاري ال�سمالي ومراقبته اتقاًء من اعتداءات البدو))(.

ومن الثابت اأن اأكثر تجارة الحجاز كانت ت�سلك الطرق البرية ال�سالكة الآمنة، التي ل 

تكلفهم كثيراًً، وتتحا�سى ركوب البحر الذي ل توؤمن مغبته. 

وزيادة  غناهم،  في  �ساهمت  قد  فاإنها  خارجية؛  اأم  داخلية  ثقيف  تجارة  اأكانت  و�سواء 

اأر�سهم �سد الأعداء الطامعين فيهم، والقبائل المحيطة  اأموالهم، وبناء مدينتهم، وتح�سين 

المترب�سة بهم.

6- حياتها الجتماعية:

في  تفننوا  فقد  الحجاز،  اأهل  بقية  اإلى  بالإ�سافة  متقدمة  م�ستقرة  الثقفي حياة  للمجتمع 

البناء، فبنوا بيوتًا جيدًة منظمة، واأحاطوا مدينتهم بب�ساتين مثمرة، وح�سنوا القبيلة والمدينة 

ب�سور يطيف بها، واأح�سنوا ا�ستغالل مواردها، واأقبلوا على تعلم كل حرفة ومهنة، واأجادوا 

كل �سنعة، فربحوا، وا�ستثمروا، وكثر المال، وعم الخير.

يقول جواد علي: »وقد عا�ض اأهل الطائف في م�ستوى هو اأرفع من م�ستوى عامة اأهل 

الحجاز، فقد رزقوا فواكه ياأكلون منها، وجففوا بع�سها مثل الزبيب، واأكلوا و�سدروا.. حتى 

حظ فقراء الطائف هو اأرفع واأح�سن درجة من حظ فقراء الموا�سع الأخرى في الحجاز«))(. 

الرقيق، فحينما  ا�ستخدام  اأكثر من  الذي  الثقفي  المجتمع  الوا�سع على  الثراء  وظهر هذا 

))( احلياة ال�سيا�سية يف الدولة العربية: 6)،مدينة الطائف: ).

)2( بلوغ الأرب )/)2)، مدينة الطائف: 0).

))( مدينة الطائف: 0).

))( املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم: )/2)).
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اأبو  منهم  الطائف، وكان  اأهل  رقيق  من  رقيق  اإليه  نزل  الطائف،  لفتح    اهلل  ر�سول  توجه 

بكرة ن�سيع بن م�سروح مولى ر�سول اهلل ، في جماعة كثيرة منهم الأزرق الذي تن�سب اإليه 

.)((  الأزارقة؛ والد نافع بن الأزرق الخارجي، فعتقوا بنزولهم اإلى ر�سول اهلل

اقتناء حلي  يتهافتن ويتمنين  ُكّن  العرب  اأن ن�ساء  اأحاطت بهم:  التي  الترف  ومن مظاهر 

ن�ساء ثقيف، فقد روي اأن خويلة بنت حكيم قالت: يا ر�سول اهلل اأعطني اإن فتح اهلل عليك 

اأحلى  من  وكانتا  عقيل.  بنت  الفارعة  حلي  اأو  �سلمة،  بن  غيالن  بنت  بادية  حلي  الطائف 

واأجمل ن�ساء ثقيف)2(.

وكان في الثقفيين اأََنَفٌة وكبر واعتداد باأنف�سهم، فحين وفدوا على ر�سول اهلل  لي�سلموا، 

لقيهم المغيرة بن �سعبة، فعلمهم كيف يحيون ر�سول اهلل، فلم يحيوه اإل بتحية الجاهلية))(.

وكان في العرب َمْن يح�سدون ثقيفًا لما فيهم من �سالبة وعزيمة، وقوة �سكيمة، فحققوا 

اأن  روي  فقد  والفخار،  للزهو  مدعاة  كان  العرب،  على  به  تاهوا  موؤثاًل  مجداً  لأنف�سهم 

اأن ياأذن اهلل   من ح�سار الطائف دون  عيينة ابن ح�سين قال- حينما ان�سرف ر�سول اهلل 

له بفتحها-: »اأجل واهلل مجدًة كرامًا« فقال له رجل من الم�سلمين: »قاتلك اهلل يا عيينة! 

اأتمدح الم�سركين بالمتناع من ر�سول اهلل ، وقد جئت تن�سر ر�سول اهلل؟ فقال: اإني واهلل 

ماجئت لأقاتل ثقيفًاً معكم، ولكني اأردت اأن يفتح محمد الطائف، فاأ�سيب من ثقيف جارية 

اأطوؤها، لعلها تلد لي رجاًل، فاإن ثقيفًاً قوم مباركون«))(.

قال اأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي))(: 

نـَــــا َمـــِنـــيـــُع ـــٌف ِعـــــزُّ ـــي ـــِق ــــُن ثَ ــــْح ــُعنَ ــي ــى َرف ــَق ــرتَ ــم ــْعــُب ال ـــُط �ــشَ ـــي اأع

وقد ارتبط المجتمع الثقفي بعالقات وطيدة مع اأهل مكة، حتى بلغ ببع�ض الثقفيين مبلغ 

))( معجم البلدان: )الطائف(.

)2( انظر �سرية ابن ه�سام )/6)2).

))( �سرية ابن ه�سام )/2))).

))( �سرية ابن ه�سام )/6)2).

))( ديوان اأمية: ))).

Thaqeef_Book.indb   64 24/5/10   2:44 PM



65

م�سموع  كان  الذي  زهرة،  بني  حليف  �سريق  بن  كالأخن�ض  القر�سية؛  البطون  في  ال�سيادة 

الكلمة فيها مطاعًا.

وكانـت قري�ض ت�سرك رجال الطائف فيما يهمها من الأمور الكبيرة، فقد كان عـروة ابن 

م�سـعود الثقفي اأحد الر�سل الذين بعثت بهم قري�ض لمفاو�سة النبي  عند نزوله الحديبية))(. 

وكان بين اأهل الطائف واأهل مكة نوع من التفاق الودي، وهو اتفاق وثقت عراه روابط 

الم�ساهرة بين قري�ض والأحالف، وقد عا�ض كثير من اأهل مكة في الطائف، وكان لهم �سياع 

فيها، وكان من يقيمون من اأهل الطائف في مكة ل يكادون يقلون عن اأولئك، يعي�سون فيها 

اأحالفًا لأ�سرها الكبيرة، وخا�سة الأمويين الذين كان لهم �سياع في الطائف)2(. 

وتذكر الم�سادر وجود م�ساهرات اأ�سرية قوية بين القر�سيين والثقفيين منذ عهد مبكر))(. 

فالكثير من رجالت قري�ض تزوجوا بثقفيات؛ منهم عبد مناف جد الأمويين والها�سميين، 

فقد تزوج بريطة الثقفية؛ وهي اأم عمرو بن عبد مناف))(.

وتزوج الح�سين بن علي بن اأبي طالب بابنة معاوية بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي، 

فولدت له عليًا الأكبر المقتول مع اأبيه يوم كربالء))(. وتزوج عبد اهلل بن عمر بن الخطاب 

�سفية بنت اأبي م�سعود بن عمرو الثقفي)6(. وعيا�ض بن عدي متزوج بع�سماء بنت عمرو 

ابن اأمية بن عالج الثقفي))(، والحارث بن زهرة كان متزوجًا بلبنى بنت اأبي �سلمة بن عبد 

العزى بن غيرة بن عوف الثقفي))(، والحكم بن اأبي العا�ض كان متزوجًا بثقفية))(.

))( املغازي 2/)))، مكة واملدينة: )))-))).

البلدان:  فتوح   ،(( الثقفي:  يو�سف  بن  احلجاج   ،2((  ،2(6/2 مكة  اأخبار   ،((/(( الإ�سالمية  املعارف  دائرة   )2(

.66/(
))( احلجاج بن يو�سف الثقفي: )) ط، بريوت.

))( ال�سرية النبوية:، )/)0).

))( اجلمهرة: )26.

)6( ن�سب قري�ض 0)/6))-))).

))( ن�سب قري�ض 6/)20.

))( ن�سب قري�ض )/)26.

))( اأن�ساب الأ�رشاف )/60).
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الثقفي  بن كعب  فمالك  بقر�سيات،  المتزوجين  الثقفيين  من  الكثير  المقابل وجد  وفي 

بن  للحجاج  الأعلى  الجد  معتبًا  فاأنجبت  مناف؛  عبد  بن  �سم�ض  عبد  بنت  ب�سبيعة  متزوج 

اأبي ال�سلت  اأمية بن  اأبو ال�سلت بن ربيعة باأختها رقية، فاأنجبت له  يو�سف الثقفي، وتزوج 

بن  �سفيان  اأبي  بنت  باآمنة  الثقفي  م�سعود  بن  عروة  وتزوج  المعروف))(.  الثقفي  ال�ساعر 

حرب بن اأمية، واأبو مرة بن معتب بن مالك الثقفي تزوج باأختها ميمونة)2(.

وقد ذكر ابن حبيب اأن جدة اآمنة بنت وهب ـ اأم الر�سول اهلل  ـ ال�ساد�سة من ثقيف، واأن 

فاطمة بنت اأ�سد بن عبد مناف جدتها ال�سابعة ـ وا�سمها حبيبة بنت عبد ياليل ـ من ثقيف))(.

مما �سبق يبدو وا�سحًا ما بين القبيلتين من م�ساهرات قوية حتى قالت العرب: مكة من 

الطائف، والطائف من مكة))(.

القحط،  وعم  الجدب،  ا�ستد  اإذا  كانوا  اأنهم  الجتماعية  الطائف  اأهل  عادة  من  وكان 

واحتب�ض المطر، وامتنعت ال�سماء، وركد عليهم البالء، اجتمعوا وجمعوا اأبقارهم وما قدروا 

عليه، ثم عقدوا في اأذنابها وبين عراقيبها ال�سلع والع�سر – نوعان من ال�سجر – ثم �سعدوا 

بها في جبل وعر، واأ�سعلوا فيها النيران، واألحوا في الدعاء، وقرعوا اأبواب ال�سماء، فكانوا 

يرون اأن ذلك من اأ�سباب ال�سقيا))(. 

يقول اأمية بن اأبي ال�سلت: 

ـا ـــنَـــٌة اأَزَمـــــــــة تُـــَخـــيـــُل بــالــنَـّ �شريرا)6(�ـــشَ فيها  اة  للِع�شَ ــرى  ت ــضِ  �

للطو ــِل  ــْه ــشَّ ــ� ال ــر  ــاق ب ــون  ــوق ــش ــ� تَـــبُـــوَراوي اأن  ــًة  ــي خــ�ــش مـــهـــازيـــَل  ِد 

ــــا ــَكــِر الأَْذنَ البحورا))(عــاقــديــن الــنــيــران فــي �ــشُ تهيَج  كيما  عــمــداً  ِب 

))( اجلمهرة: )26-)26.

)2( احلجاج بن يو�سف الثقفي: )) نقاًل عن جمهرة ابن حزم و�سرية ابن ه�سام.

))( املحرب: )، )).

))( احلجاج بن يو�سف الثقفي: )) نقاًل كتاب مدينة الطائف: ))-2).

))( احليوان )/66).

)6( احليوان )/66).

))( الع�ساه: نوع من �سجر الرب له �سوك.
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طبعت  فقد  الأخرى،  العربية  القبائل  من  غيرهم  عن  القبلية  الثقفيين  حياة  تختلف  لم 

بال�سمات ذاتها، فالتع�سب القبلي الأعمى يقوي من نيران العداوة والحروب، ف�سرف القبيلة 

اإذا ُم�ض ت�سرم الأر�ض ناراً، وتزهق الأرواح، انتقامًا للكرامة، ورداً لل�سرف، واأخذاً بالثاأر، 

ومن هنا ذاعت المقولة: )في الجريرة ت�سترك الع�سيرة(.

واإذا وقع احتالل لأر�سهم اأو نزول بديارهم كانت الحمية الجاهلية ت�ستط بهم، فيقاتلون 

تتبعها معركة  الهزائم، وكل معركة  الخ�سائر، وتحدث  القتلى، وتنزل  في�سقط  مبالين،  غير 

بل معارك، فالدم ل يغ�سله اإل الدم، وي�سبح ال�سرف معلقًا بالثاأر اإل اإذا قبل اأهله الدية؛ كما 

فعل عروة بن م�سعود في دفع دية قتلى بني مالك، الذين قتلهم المغيرة بن �سعبة بعد رحلة 

الإ�سكندرية بم�سر))(.

وظهر في المجتمع العربي عادة واأد البنات؛ حتى ل يحدث لهن ما يجلب عليهم العار، فقتلوا 

بناتهم من اإمالق واقع، اأو خ�سية اإمالق متوقع. وقد عبر القراآن الكريم عن هذه العادة الب�سعة 

} وتعالى)2(:  �سبحانه  فقال  تعبير،  خير 

وقال:   ،{

.)(({ }

وعلى الرغم من وجود هذه العادة في المجتمع العربي؛ فاإن الباحث ل يكاد يعثر على 

اأثر لها في قبيلة ثقيف))(، ولعل ذلك يعود اإلى الحياة القت�سادية المترفة للطائف، وارتفاع 

الم�ستوى المعي�سي للفرد فيها، على اأنها لم تكن �سمة المجتمع العربي كله.

وظهرت كذلك في قبيلة ثقيف العالقات الجتماعية الوطيدة وال�سالت القوية بينها وبين 

تقارب  ومنها  للقبيلة،  الجتماعي  الن�سيج  داخل  تناق�سات  ظهرت  لكن  الأخرى،  القبائل 

اأفراد الطبقة الواحدة رغبة في مغنم، اأو من�سب، اأو زعامة، اأو فر�سًا لمطالبهم على الآخرين، 

))( املغازي: 6/2)).

)2( النحل : ))، )).

))( الإ�رشاء : )).

))( انظر ماكتبه الدكتور جواد علي يف كتاب املف�سل، )/0) – 00) فلم يذكر اأن قبيلة ثقيف كانت فيها عادة الواأد برغم 

ذكره اأ�سماء كثري من القبائل العربية الأخرى.
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مثلما حدث بين بني مالك والأحالف، وكيف اأن غا�سرة تحالفت مع عوف )الأحالف( 

�سد بني مالك، لما ت�ساربت م�سالحها مع بني مالك))(.

وقامت الأحالف الداخلية بين القبائل، حتى تقوى كل واحدة على اأختها، وذلك حين 

تحالفت بنو مالك وبنو ن�سر بن معاوية على اأحالف ثقيف؛ لأخذ الثاأر منهم)2(. 

وكان من اأثر الحياة التي يحياها العرب قبل البعثة اأن وجدت لديهم عادات واعتقادات 

والِعرافة،  الِكَهاَنة  مثاًل:  ذلك  ومن  ال�سحيح،  والمنطق  العقل  مجال  عن  بعيدة  عجيبة، 

كتاب  في  الأ�سفهاني-  قال  �سيقع،  بما  كالإخبار  الغيب،  علم  ادعاء  بالكهانة  ويق�سدون 

الما�سية«))(.  بالأمور  مخت�سة  والعرافة  الم�ستقبلية،  بالأمور  مخت�سة  »الكهانة  الذريعة-: 

يكون  بما  اأو  بالمنا�سبة،  الآتية  الحوادث  الحالية على  الحوادث  ببع�ض  بال�ستدلل  وذلك 

بينه� من ارتب�ط اأو م�ش�بهة خفية.

وقد ا�شتهر من كه�ن ثقيف عمرو بن اأمية بن عالج، وهو الذي ف�شر لهم �شقوط النجوم 

يوم بزوغ فجر الدعوة الإ�سالمية، ونزول الوحي على النبي ؛ باأن اهلل اأراد به اأمراً عظيمًا، 

والم�سلمون يعتقدون اأن الأخبار كانت تنزل من �سماء اإلى �سماء حتى ت�سل اإلى ال�سماء الدنيا، 

ويخلطونها  بها،  فيتحدثون  الأر�ض،  اأهل  من  الكهان  اإلى  بها  وتاأتي  ال�سياطين،  فت�سترقها 

المقذوفة  النجوم  بهذه  ال�سياطين  حجب  اهلل  واأن  وي�سيبون،  يخطئون  فهم  بالكذب؛ 

فانقطعت الكهانة. 

والهيبة  »بالقوة  المو�سومين  الرجال  من  تختاره  من  حكم  على  تنزل  القبيلة  وكانت 

والوقار، و�سداد الراأي وبعد النظر، وال�سبر والحلم، والجود وال�سخاء، والرزانة والثبات، 

ل يفرح للخير، ول يكبو لل�سر، ل تبطره النعمة، ول تغمه ال�سدة، قد اأحكمته التجارب، 

ورفع  القبيلة  كلمة  اإعالء  على  والعمل  الأمور،  معالجة  وح�سن  النفو�ض،  بطبائع  خبرة  وله 

))( املعارف: )).

)2( مدينة الطائف: ))) – ))).

))( الذريعة اإىل مكارم ال�رشيعة: 0)).
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�ساأنها«))(، والقبيلة عليها حق الطاعة، فيرهنون بحكمه، وينزلون على راأيه، وقد برز من 

حكام ثقيف غيالن بن �سلمة الثقفي)2(، وكنانة بن عبد ياليل الثقفي. 

وكان ال�ساعر في القبيلة ل�سان حالها، والمذيع لأخبارها، والم�سجل لأف�سالها واأمجادها، 

والمنافح عنها، والممثل لها في اأ�سواق العرب وموؤتمراتهم الأدبية، وكان اأمية بن اأبي ال�سلت 

من �سعراء ثقيف الم�سهورين، فهو �ساعر بليغ، له قواٍف مزبدة مرعدة، حتى اإن رجال ع�سره 

و�سفوه باأنه »اأ�سعر �سعراء الحجاز المعروفين اآنذاك«))(.

7- حياتها الدينية:

اتبع معظم العرب دعوة اإ�سماعيل - عليه ال�سالم - حين دعاهم اإلى دين اأبيه اإبراهيم - 

عليه ال�سالم -، فعبدت اهلل وحده، ودانت بدينه، فا�ستقرت عقيدة التوحيد في قلوب النا�ض، 

حتى طال عليهم الأمد، ثم اأتى عليهم حين من الدهر، فن�سوا حظًا مما ذكروا به، اإل اأنه بقيت 

فيهم اأثارة من التوحيد، وعدة �سعائر من دين اإبراهيم، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي، 

فاأحبه  الدين،  اأمور  على  والحر�ض  وال�سدقة  المعروف  من  عظيم  اأمر  على  ن�ساأ  قد  وكان 

ال�سام،  اإلى  �سافر  اإنه  ثم  الأولياء،  العلماء، واأفا�سل  اأكابر  اأنه من  له ظنًا منهم  النا�ض، ودانوا 

فراآهم يعبدون الأوثان، فا�ستح�سن ذلك وظنه حقًا؛ لأن ال�سام محل الر�سل والكتب، فقدم 

معه بـ )هبل( وجعله في جوف الكعبة، ودعا اأهل مكة اإلى ال�سرك باهلل، فاأجابوه، ثم لم يلبث 

اأهل الحجاز اأن تبعوا اأهل مكة؛ لأنهم ولة البيت الحرام))(.

واأخذ عمرو بن لحي يعلم النا�ض اأن �سنمه هذا �سفيع من اهلل، ومن هنا �سارت القبائل بعد 

ذلك �سيرته، فكانت كل منها تنحت لالإله ال�سور التي تراها، لت�سعها في فناء الكعبة، ومع 

ذلك بقي البع�ض يتم�سك بحنيفيته الخال�سة، وكان معتنقوها اأقلية �سئيلة جداً))(.

))( يف تاريخ الأدب اجلاهلي: )6.

)2( تاريخ اليعقوبي )/))2 ط، بريوت، ابن حبيب: املحرب: )))-))) ط، دار املع�رف العثم�نية.

))( تاريخ اليعقوبي )/)26 ط، بريوت، االأ�شفه�ين: االأغ�ين )/)2)– 6)) ط، دار الثق�فة، اجلمهرة: )26.

.(2 : ال�سيخ حممد بن عبد الوهاب: خمت�رش �سرية الر�سول )((

))( ابن الكلبي: الأ�سنام �ض6-) ط، الدار القومية )2))، تاريخ اليعقوبي )/))2-))2 ط، بريوت.
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اأ�سعاره  فا�ست  مطبوعًا،  �ساعراً  كان  ال�سلت؛  اأبي  بن  اأمية  الحنفاء  هوؤلء  اأمثال  ومن 

المعبرة عن اهتمام بالغ بالم�سائل الدينية والأخالقية، وقراأ كتب الأديان الأولى متاأثراً، ولب�ض 

الم�سوح تعبداً، وحرم الخمر، و�سك في الأوثان، وذكر اإبراهيم واإ�سماعيل والحنيفية، طمع 

في النبوة، وتمنى اأن تكون فيه، فحقد على النبي  حين بعثه اهلل تعالى، وهو الذي يقول: 

ــد اهلل ــن ــة ع ــام ــي ــق ــــوم ال ــــن ي ـــل دي زوُرك ـــة  ـــف ـــي ـــن ـــح ال ـــــــن  دي اإل 

في  »له  الألو�سي:  فيه  يقول  والإ�سالم،  الجاهلية  عا�سر  مخ�سرم،  حكيم  �ساعر  واأمية 

التوحيد والحكمة �سعر كثير، وفيه يقول النبي : اآمن �سعره وكفر قلبه«))(.

ومن الأ�سنام الرئي�سة في �سبه الجزيرة العربية ثالثة اأ�سبحت اآلهة للعرب هي: مناة، اأقدم 

اأ�سنامهم، كانت بالم�سلل على �ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديد)2( بين مكة والمدينة، 

ثم اتخذوا الالت في الطائف، ثم العزى بوادي نخلة، هذه الثالث هي اأكبر اأ�سنامهم، ثم 

كثر ال�سرك والأوثان في كل بقعة من الحجاز، وكان العرب يقولون عن الالت والعزى ومناة 

اأنهن بنات اهلل، وهن ي�سفعن اإليه، فلما بعث اهلل ر�سوله محمداً  اأنزل عليه هذه الآية، قال 

.)(({ تعالى: {

تلقي  اأن  بد  تعظمه وتقد�سه؛ فال  لها،  الالت معبوداً  اتخذت من  قد  ثقيف  ولما كانت 

الدرا�سة �سعاعًا على تاريخ وجوده، واأهميته عندهم، ومكانته عند العرب. 

تعددت الروايات في تاريخ وجود الالت، فبينما يذكر ابن ه�سام واليعقوبي اأنها و�سعت 

في الطائف بعد �سيوع الأ�سنام في الحجاز حين نقلها عمرو بن لحي الخزاعي))(، تذكر 

اأخبرهم  ال�سويق للحجاج، فلما مات  اأنها �سخرة لرجل من ثقيف كان يلت  اأخرى  رواية 

عمرو بن لحي الخزاعي- الذي جعلته العرب ربًا؛ ل يبتدع لهم بدعة اإل اتخذوها �سرعة- 

))( الألو�سي: بلوغ الأرب )/)2).

)2( ال�سرية النبوية: )/)) – ))، الأ�سنام: )) – )) معجم البلدان: )/6))، املحرب: )))، ويذكر ابن حزم اأن العزى 

كانت �سجرة بنخلة، عندها وثن، تعبدها غطفان، وكانت قري�ض تعظمها اإىل اأن جاء خالد بن الوليد فقطع ال�سجرة، 

وهدم البيت، وك�رش الوثن، ابن حزم اجلمهرة: ))).

))( النجم: )) – )2 .

))( ال�سرية النبوية: )/))، تاريخ اليعقوبي )/))2– ))2.

Thaqeef_Book.indb   70 24/5/10   2:44 PM



71

اأنه لم يمت، واإنما دخل ال�سخرة، فاأمرهم بعبادتها، واأن يبنوا عليها بيتًا ي�سمى الالت))(. 

اأما ابن الكلبي فيقول: »اإنها كانت �سخرة مربعة، وكان يهودي يلت عندها ال�سويق«)2(. 

عليها  وعلقوا  والنذور،  الهدايا  لها  واأهدت  الالت،  عبدت  ثقيفًاًً  فاإن  رواية  اأي  وعلى 

الربة))(، ويمرون عليه في  القالئد وال�سيوف، وكانوا يطوفون حول هذا ال�سنم وي�سمونه 

ال�سفر والعودة، ويحلقون روؤو�سهم عندها تعظيمًا وتقدي�سًا))(، تعظيم اأهل مكة للكعبة، بل 

ي�ساهون الكعبة بها))(، فالالت عند ثقيف ت�سبق كل الأ�سنام، وقد بنوا عليها بناًء، وكانت 

قري�ض وجميع العرب تعظمها)6(.

حفر الثقفيون تحت �سخرة الالت حفرة عرفت بالغبغب، ُحِفَظت فيها الهدايا والنذور 

التي كانت تقدم لها، فلما هدمها وحطمها المغيرة بن �سعبة بعد فتح مكة؛ اأخذ جزءاً من 

اأموالها اإليه))(، وكما كانت العرب تفعل مع اأ�سنامها؛ كان الثقفيون يعكفون عند الالت، 

ويلتجئون اإليها، ويهتفون بها، وي�ستغيثونها في ال�سدائد، ويحجون اإليها، ويطوفون حولها، 

القرابين، فيذبحون لها وينحرون، ويخ�سونها ب�سيء من ماآكلهم  باأنواع من  لها  ويتقربون 

وم�ساربهم، وبن�سيب من حرثهم واأنعامهم. 

ومن الطرائف اأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءاً هلل اأي�سًاً، وكانت عندهم اأ�سباب كثيراًً 

كان  ما  اهلل  اإلى  ينقلون  يكونوا  لم  ولكن  كان هلل،  ما  الأ�سنام  اإلى  لأجلها  ينقلون  كانوا  ما 

} تعالى:  قال  بحال.  لأ�سنامهم 

))( معجم البلدان: )الالت( )/) ال�سهيلي: الرو�ض الأنف )/6)، ال�سرية النبوية:، )/)) هام�ض 2.

)2( الأ�سنام: 6)، وال�سويق هو احلنطة، اأو ال�سعري املطحون املمزوج باملاء والع�سل وال�سمن، ويلت بعد رجه باملاء، ال�سرية 

النبوية: )/)) ط، احللبي )))).

))( املغازي )/)6).

))( ال�سرية النبوية: )/)).

))( ال�سرية النبوية: )/)).

)6( الأ�سنام: 6)، التاريخ الإ�سالمي )/)).

))( معجم البلدان: )الالت(، املغازي )/2))، ويذكر الكلبي يف كتابه الأ�سنام: 20 اأن الغبغب هو منحر للعزى ينحرون 

فيه هداياها.
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 .)(({

 } تعالى:  قال  والأنعام،  الحرث  في  النذر  التقرب  اأنواع  من  وكان 

 .)2({

وابَتَدُعوا كذلك البحيرة وال�سائبة والو�سيلة والحامي، فاأنزل اهلل تعالى: {

}))( كل 

لديه  وت�سـفع  اإليـه،  وتو�سلهم  اهلل،  اإلى  تقربهم  اأنها  اعتقاداً  باأ�سنامهـا  العـرب  تفعلـه   ذلك 

}))(، وقال اأي�سًاًً: { }

.)(({

وكان �سدنة الالت بنو عتاب بن مالك بن ثقيف، وت�سير م�سادر اأخرى اإلى اآل اأبي العا�ض 

ابن اأبي ي�سار بن مالك من ثقيف)6(.

ْت عب�دته� اإلى 
َ
وه� اأّمً� لالآلهة عندهم، َو�َشر وقد عبَد الالت عرُب ال�شم�ل ك�الأنب�ط، وَعدُّ

َتْدُمر حتى �سمي )وهب( ابن الزباء– ملكة تدمر– بالالت، كما �سمي بذلك اآخرون.

وُذِكرت الالُت في اللهجة ال�سفوية بـ )هالت(، والهاء تدل في ال�سفوية على اأداة التعريف 

)األ(، فت�سير الكلمة الالت))(.

وللثقفيين في حجهم اإلى الكعبة تلبية خا�سة، مثلما كانت هناك تلبيات خا�سة بقري�ض 

وهذيل وتميم وغيرهم، وتلبية ثقيف هي قولهم: )لبيك اللهم لبيك، هذه ثقيف قد اأتوك، 

وقد اأخلفوا المال وقد رجوك، عزاهم والالت في يديك، واأنت لك الأ�سنام تعظيمًاً اإليك، 

))( الأنعام: 6)).

)2( الأنعام: ))).

))( املائدة: )0).

))( الزمر: ).

))( يون�ض: )).

)6( ابن الكلبي: الأ�سنام: 6)، ال�سرية النبوية: )/))، البداية والنهاية: 2/2)).

))( عبد اجلبار من�سي العبيدي: الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية: )0).
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قد اأذعنت ب�سلمها اإليك، فاغفر لها طالما غفرت())(.

اأبرهة  ق�سد  570م، حيث  �سنة  الحب�سي  اأبرهة  في حملة  ثقيف  عند  الالت  اأهمية  وتبرز 

اأنها الكعبة التي يريد هدمها، ففزعت ثقيف من الأمر، وبعثت معه من يدله  الالت معتقداً 

على الكعبة، فاأر�سلت اأبا رغال الذي مات في المغم�ض وهو مع الحملة، فدفن هناك، وظل 

النا�ض يرجمون قبره زمنًا طوياًل)2(. 

يذكر ابن ه�سام ذلك فيقول: عند و�سول اأبرهة اإلى الطائف، قالت له ثقيف: اأيها الملك، 

اإنما نحن عبيدك �سامعون لك مطيعون، لي�ض عندنا لك خالف، ولي�ض بيتنا هذا البيت الذي 

يدلك عليه..  نبعث معك من  الذي بمكة، ونحن  البيت  تريد  – يعنون الالت– اإنما  تريد 

فتجاَوَز عنهم))(.

ال�سيرة: »اأن  اأورده ابن ه�سام في  اأهل مكة وتعظيمهم لها ما  اأهميـة الالت عند  ويـبرز 

اأمية بن جمح كان يعذب بالًل بالحرة وال�سخرة على �سدره، ويقول له: ل واهلل هكذا حتى 

تموت، اأو تكفر بمحمد وتعبد الالت والعزى. فيقول وهو في ذلك البالء: اأحد اأحد«))(. 

وكانت قري�ض تطوف بالكعبة وتقول))(: »والالت والعزى، ومناة الثالثة الأخرى  فاإنَُّهنَّ 

َتَجى«.
ْ
الغرانيق الُعَلى، واإن �َسَفاَعتُهنَّ لُتر

الالت  اإل  ب�سرها  اأذهب  ما  قري�ض:  قالت  عتقها،  بعد  )زنيرة(  عين  اأ�سيبت  وعندما 

والعزى. فقالت: كذبوا وبيت اهلل، ما ت�سر الالت والعزى وما تنفعان. فرد اهلل ب�سرها)6(.

فارق قومه، وظاهر  بن ربيعة حين  بنت عتبة  لقي هنداً  اأبا لهب  اإن  اإ�سحاق:  ابن  يقول 

عليهم قري�سًاً، فقال: يا بنت عتبة، هل ن�سرت الالت والعزى، وفارقت من فارقهما وظاهر 

))( انظر: الأزمنة وتلبية اجلاهلية: )).

)2( الطربي: تاريخ وامللوك 2/2)) ط، دار املع�رف.

))( ال�سرية النبوية:، )/))-)) ط، احللبي )))).

))( ال�سرية النبوية: )/))) ط، احللبي )))).

))( معجم البلدان: )الالت(. 

)6( ال�سرية النبوية: )/20).
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عليهما؟ قالت: نعم، فجزاك اهلل خيراً يا اأبا عتبة))(. 

وقد عظمت العرب الالت، فورد ذكرها على األ�سن كثير من ال�سعراء، يقول المتلم�ض في 

هجائه عمرو بن المنذر: 

ــــي َحــــــَذَر الــهــجــاِء ول ــــن ــــَرَدتْ تَِئُل)2(اأَْط ل  والأنـــ�ـــشـــاِب  والـــــالِت 

وقال اأو�ض بن حجر: 

دينها دان  ــن  وم ــزَّى  ــُع وال ــالِت  ــال اأكبُر))(وب ــنَّ  ــُه ــن م اهللَ  اإن  وبــــاهلل 

وفي �سفر اأبي طالب اإلى ال�سام ا�سطحب معه النبي ، ولما يزل غالمًا، فلما نزل الركب 

ب�سرى من اأر�ض ال�سام؛ كان فيها راهب يدعى )بحيرا(، فدعاهم اإلى طعام فح�سروا، ولم 

بالالت  اأق�سم  وقد  الرجال  اأحد  فاأح�سره  الراهب ح�سوره،  فطلب   ، اهلل  ر�سول  يح�سر 

وي�ستحلفه  اهلل  ر�سول  ي�ساأل  الراهب  اأخذ  الطعام،  وبعد  ح�سوره،  وجوب  على  والعزى 

بالالت والعزى، فقال له النبي : ت�ساألني بالالت والعزى، فواهلل ما بغ�ست �سيئًا قط بغ�سهما 

.)(( ويقال: اإنه �ساأله بالالت والعزى اختباراً لر�سول اهلل

لقد كانت ثقيف في الطائف جزءاً من مجتمع الحجاز، ارتبطت به وت�سابهت معه في 

في  ت�سارك  فكانت  اآنذاك،  العربية  الجزيرة  �سبه  التي عّمت مجتمع  المختلفة  الحياة  �سور 

حج البيت الحرام، وت�ساهم في حماية الأ�سهر الحرم، وتتبادل المنافع، وت�ستق�سم بالأزلم، 

حل  في  فعالة  م�ساهمة  وت�سهم  و�سعراً،  وخطابة  مفاخرة  الأدبية  الأ�سواق  في  وتتبارى 

الأ�سنام والأوثان  القبائل في عبادة  بقية  ت�سابهت مع  اإنها  ثم  المعقدة،  الم�ساكل والق�سايا 

وتعظيم الالت.

))( ال�سرية النبوية: )/))).

)2( معجم البلدان: )الالت(، ويف كتاب الأ�سنام: )) اأنه قالها لعمرو بن هند.

))( معجم البلدان: )الالت(.

))( معجم البلدان: )الالت(.
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8- موقف ثقيف من الإ�شالم

لهم  اأن  ؛ نجد  الر�سول  الإ�سالمية ومن  الدعوة  ثقيف وموقفها من  درا�سة  من خالل 

�سورتين: الأولى تتمثل في موقفهم من الإ�سالم قبل الهجرة، والثانية في موقفهم من الإ�سالم 

بعد الهجرة. وتت�سم الأولى بال�سدود والإعرا�ض والرف�ض، والوقوف اأمام الدعوة و�ساحبها، 

وم�سايرة قري�ض التي تربطها بثقيف م�سالح عليا، اأما ال�سورة الثانية ف�سوف تعر�سها الدرا�سة 

لحقًاً.

اأ- قبل الهجرة:

خرج ر�سول اهلل  ومعه موله زيد بن حارثة اإلى الطائف، في �سوال))( �سنة ع�سر من 

البعثة، بعد اأن �ساقت به ال�سبل، وبارت الحيل، وتقطعت الحبال، واحتدت عليه الم�سائب، 

الدعوة  به  تحتمي  الذي  الح�سن  طالب،  اأبي  عمه  بوفاة  الأمر  عليه  وا�ستد  البالء،  و�سنكه 

الإ�سالمية من بط�ض الكبراء، وعبث ال�سفهاء، وبوفاة زوجه خديجة ر�سي اهلل عنها �سكنه، 

واأن�سه، ومالذه، ووزيره، وذلك قبل وفاة اأبي طالب بخم�سة وثالثين يومًا- وقيل: خم�سة 

اهلل  ر�سول  قلب  في  والألم  الحزن  م�ساعر  فاهتزت  اأيام)2(-  ثالثة  وقيل:  يومًا،  وخم�سين 

بهاتين الحادثتين الموؤلمتين المفجعتين، وعظمت الم�سيبة على ر�سول اهلل بموتهما، ف�سمي 

ذلك العام )عام الحزن(، وقال : »ما نالت قري�ض مني �سيئًا اأكرهه حتى مات اأبو طالب«؛ 

لأنه لم يكن في ع�سيرته واأعمامه حاٍم له ولذابٌّ عنه غيره))(.

ثم توالت عليه الم�سائب من قومه الذين تجروؤوا عليه، وكا�سفوه بالنكال والأذى، ونالوا 

منه ما لم يطمعوا به في حياة اأبي طالب، فت�سالحت عليه الإحن، وتجمعت حوله المحن، 

فخرج اإلى الطائف ب�سبر وثبات ورباطة جاأ�ض، رجاء اأن ي�ستجيب اأهلها لدعوته، وي�سغوا 

اإلى ق�سيته، وين�سروا ملته. 

ب�سرى  اإل  للطائف    اختياره  الوثنية، وما كان  البقعة  الطاهرتان هذه  »فوطئت قدماه 

))( الرحيق املختوم: 6)).

)2( انظر: اإمتاع الأ�سماع )/)2 �سححه و�رشحه حممود حممد �ساكر.

))( امل�سدر نف�سه.
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المبكر  الف�سل  ثقيف هذا  اأبت  واإن  المب�سر، حتى  الر�سول  النير، وهذا  الدين  بهذا  لثقيف 

الذي خ�سها به اهلل تعالى بعد مكة، واخت�سها به ر�سول اهلل من بين �سائر البقاع والأ�سقاع، 

حتى واإن اأخذت في ا�ستمرار عنادها و�سلفها وكبريائها.. فهل بداأ اإ�سالم ثقيف يوم ارتحل 

اإليها الم�سطفى ؟ اأم بداأ النور ي�سرق على ثقيف والطائف مع هذه الرحلة المباركة؟«))(. 

يورد ابن ه�سام خبر هذه الرحلة فيقول: لما انتهى اإلى الطائف عمد اإلى نفر من ثقيف 

هم يومئذ �سادة ثقيف واأ�سرافهم، وهم اإخوة ثالثة: عبد ياليل، وم�سعود، وحبيب بن عمرو 

بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف، وعند اأحدهم امراأة من قري�ض من 

بني جمح، فجل�ض اإليهم ر�سول اهلل فدعاهم اإلى اهلل واإلى ن�سرة الإ�سالم، والقيام معه على من 

خ�لفه من قومه، فق�ل له اأحدهم وهو يمرط ثي�ب الكعبة )اأي يمزقه�(: اإن ك�ن اهلل اأر�شلك. 

وقال الآخر: اأما وجد اهلل اأحداً غيرك؟ وقال الثالث: واهلل ل اأكلمك اأبداً، اإن كنت ر�سوًل 

لأنت اأعظم خطراً من اأن اأرد عليك الكالم، ولئن كنت تكذب على اهلل ما ينبغي اأن اأكلمك. 

فقام عنهم ر�سول اهلل وقال لهم: اإذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني)2(.

واأقام ر�سول اهلل بين اأهل الطائف ع�سرة اأيام، ل يدع اأحداً من اأ�سرافهم اإل جاءه وكلمه، 

فقالوا: اخرج من بالدنا، واأغروا به �سفهاءهم وعبيدهم ي�سبونه وي�سيحون به، حتى اجتمع 

عليه النا�ض، فوقفوا له �سماطين )اأي �سفين( وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من ال�سفه، 

ورجموا عراقيبه، حتى اخت�سب نعاله بالدماء. وزيد يقيه بنف�سه، حتى لقد �سج ر�سول اهلل 

عنب،  من  حبلة  اإلى  فاأتى  ربيعة،  ابني  و�سيبة  لعتبة  حائط  اإلى  واألجوؤوه  �سجاجًا،  راأ�سه  في 

فجل�ض تحت ظلها اإلى جدار، فلما جل�ض اإليه واطماأن؛ دعا بالدعاء الم�سهور الذي يدل على 

امتالء قلبه كاآبة وحزنًا مما لقي من ال�سدة، واأ�سفًا على اأنه لم يوؤمن به اأحد، قال: »اللهم اإني 

اأ�سكو اإليك �سعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على النا�ض، يا اأرحم الراحمين، اأنت رب 

الم�ست�سعفين، واأنت ربي، اإلى من تكلني؟ اإلى بعيد يتجهمني؟ اأم اإلى عدو ملكته اأمري، اإن 

لم يكن بك غ�سب علي فال اأبالي، غير اأن عافيتك هي اأو�سع لي، اأعوذ بنور وجهك الذي 

))( حممد �سليمان الطيب: مو�سوعة القبائل العربية، بحوث ميدانية وتاريخية )/6)).

)2( تاريخ الطربي: )/))) ط، دار �ش�در.
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اأ�سرقت له الظلمات، و�سلح عليه اأمر الدنيا والآخرة، من اأن يحل علي غ�سبك، اأو اأن ينزل 

بي �سخطك، لك العتبى حتى تر�سى، ول حول ول قوة اإل بك«))(.

له  فتحركت  الطائف،  اأهل  �سفهاء  ي�سنعه  ما  ويريان  اإليه،  ينظران  ربيعة  ابنا  جل�ض  وقد 

ًا ا�سمه عدا�ض، فقال: يا عدا�ض، خذ قطفًا من هذا العنب 
ّ
رحمتهما، فدَعَوا غالمًا لهما ن�سراني

يدي  بين  العنب  فلما و�سع  به،  اأمراه  ما  ففعل عدا�ض  منه.  ياأكل  له  الرجل، وقل  اإلى ذلك 

ر�سول اهلل، ودعاه لياأكل منه؛ مد النبي  يده قائاًل: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، ثم اأكل، فنظر 

عدا�ض في وجهه ثم قال: واهلل اإن هذا الكالم ل يقوله اأهل هذه البلدة.

ف�ساأله ر�سول اهلل، من اأي بلدة هو، وما دينه؟ فت�سمى له وقال: اأنا رجل ن�سراني من اأهل 

نينوى. قال ر�سول اهلل: من قرية الرجل ال�سالح يون�ض بن متى؟ قال عدا�ض: اأو تعرف عنه 

راأ�سه ويديه،  يقبل  اهلل  فاأكب عدا�ض على ر�سول  نبي!  واأنا  نبيًا  اأخي كان  قال: ذلك  �سيئًا؟ 

يا  ويلك  له:  قال  جاءهما  فلما  اأمره،  من  ويعجبان  بعد،  عن  يب�سرانه  ربيعة  وابنا  واأ�سلم. 

عدا�ض، مالك تقبل راأ�ض هذا الرجل ويديه؟ قال: يا �سيدي ما في هذه الأر�ض خير من هذا، 

ِرَفنََّك عن دينك، فاإن دينك خير  لقد اأخبرني بخبر ما يعلمه اإل نبي. فقال له: ويحك؛ ل َي�سْ

من دينه. فثبت عدا�ض على اإ�سالمه)2(. 

وهذه الزيارة هي اأول زيارة قدم بها النبي  اإلى الطائف، ول يزال المكان الذي اأ�سلم 

فيه عدا�ض معروفًا في )المثناة( يزار.

هكذا رجع ر�سول اهلل في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبًا حزينًا ك�سير القلب، 

روى البخاري تف�سيل ذلك – ب�سنده – عن عروة بن الزبير اأن عائ�سة ر�سي اهلل عنها حدثته 

اأنها قالت للنبي : هل اأتى عليك يوم كان اأ�سد عليك من يوم اأحد؟

قال: »لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان اأ�سد ما لقيت منهم يوم العقبة، اإذ عر�ست 

نف�سي على ابن عبد ياليل بن عبد كالل، فلم يجبني اإلى ما اأردت، فانطلقت– واأنا مهموم– 

بدء  البخاري: كتاب  6)/))2، �سحيح  الأدب  فنون  الأرب يف  نهاية  النويري:   ،(2(-(((/2 النبوية:  ال�سرية   )((

اخللق )/)))، ويف �سحيح م�سلم باب ما لقي النبي   من اأذى امل�رشكني واملنافقني 2/)0).

)2( انظر: �سفي الرحمن املباركفوري، الرحيق املختوم �ض ))) وما بعدها.
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على وجهي، فلم اأ�ستفق اإل واأنا بقرن الثعالب – وهو الم�سمى اليوم بقرن المنازل– فرفعت 

راأ�سي فاإذا اأنا ب�سحابة قد اأظلتني، فنظرت فاإذا فيها جبريل؛ فناداني، فقال: اإن اهلل قد �سمع 

قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث اهلل اإليك ملك الجبال لتاأمره بما �سئت فيهم. 

اأطبق  اأن  �سئت  اإن  �سئت،  فما  ذلك  يا محمد،  قال:  ثم  ف�سلم علي،  الجبال،  ملك  فناداني 

اهلل- عز وجل- من  يخرج  اأن  اأرجو  بل   : النبي  قال  لفعلت.  اأي:  الأخ�سبين))(  عليهم 

اأ�سالبهم من يعبد اهلل- عز وجل- وحده ل ي�سرك به �سيئًا«)2(.

واأفاق ر�سول اهلل  واطماأن قلبه لأجل هذا الن�سر الغيبي الذي اأفا�سه اهلل عليه، واأمده 

اهلل به من فوق �سبع �سماوات، ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة، واأقام فيها اأيامًا.

وخالل اإقامته هناك بعث اهلل اإليه نفراً من الجن، فا�ستمعوا القراآن واآمنوا به، فكان ذلك 

ن�سراً جديداً، اأق�سعت اأمامه �سحابة الحزن والكاآبة والياأ�ض، التي كانت مطبقة عليه منذ اأن 

الأولى في  اإلى مكة، وا�ستئناف خطته  العود  الطائف مطروداً، حتى �سمم على  خرج من 

عر�س االإ�شالم بن�ش�ط، وجد، وحم��س))(.

وهنا قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم يا ر�سول اهلل وقد اأخرجوك؟ يعني: قري�سـًاً. 

ه.
ّ
 َنِبِي

ُ
 ديِنِه وُمْظِهر

ُ
فقـال: يا زيد اإن اهلل جاعٌل لما ترى فرجًا ومخرجًا، واإن اهلل نا�سر

اإلى  خزاعة  من  رجاًل  وبعث  بحراء،  مكث  مكة  من  دنا  اإذا  حتى    اهلل  ر�سول  و�سار 

الأخن�ض بن �سريق الثقفي ليجيره، فقال: اأنا حليف، والحليف ل يجير. فبعث اإلى �سهيل بن 

عمرو فقال �سهيل: اإن بني عامر ل تجير على بني كعب. فبعث اإلى المطعم بن عدي فقال 

المطعم: نعم. ثم ت�سلح، ودعا بنيه وقومه فقال: الب�سوا ال�سالح، وكونوا عند اأركان البيت، 

فاإني قد اأجرت محمداً، ثم بعث اإلى ر�سول اهلل : اأن ادخل، فدخل ر�سول اهلل  ومعه زيد 

بن حارثة، حتى انتهى اإلى الم�سجد الحرام.

))( الأخ�سبان: جبال مكة: اأبو قبي�ض، والذي يقابله هو قيقعان، انظر: الرحيق املختوم �ض))).

)2( انظر: �سحيح البخاري، كتاب بدء اخللق )/))) و�سحيح م�سلم باب ما لقي النبي  من اأذى امل�رشكني واملنافقني 

.(0(/2
))( انظر: الرحيق املختوم �ض 6)).
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فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا مع�سر قري�ض، اإني قد اأجرت محمداً، فال 

يهجه اأحد منكم. وانتهى ر�سول اهلل اإلى الركن فا�ستلمه و�سلى ركعتين، وان�سرف اإلى بيته، 

ومطعم بن عدي وولده محدقون بال�سالح حتى دخل بيته.

وقيل: اإن اأبا جهل �ساأل مطعمًا: اأمجير اأنت اأم متابع – م�سلم-؟ قال: بل مجير. قال: قد 

اأجرنا من اأجرت))(.

كان هذا حديث رحلته  اإلى الطائف كما روتها كتب التاريخ وال�سير، واأمام هذا ال�سرد 

ثقيف  موقف  ل�ستجالء  ت�ساوؤلت  عدة  من طرح  لبد  اإليه،  اآلت  وما  لالأحداث  التاريخي 

بو�سوح من الدعوة، في مرحلة ما قبل الهجرة. وهي: 

• لماذا توجه النبي  اإلى الطائف بالذات دون غيرها؟	

• وهل كان ر�سول اهلل  يتوقع من الثقفيين تاأييداً؟	

• ثم هل كانت الدعوة مفاجاأة للثقفيين، اإذ لم ي�سمعوا بها من قبل؟	

•  وما موقف رجل كاأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي– وهو الذي عنده علم من الكتاب– من 	

الدعوة و�ساحبها؟

•  وهل اقت�سر اإيذاء الثقفيين على ما فعلوه مع ر�سول اهلل حين توجه اإليهم في الطائف؟	

•  ولماذا ا�ستجابت المدينة اإلى الدعوة فاآمنت بها واآوتها، وتخاذلت عنها الطائف فرف�ستها 	

ولفظتها؟

•  وهل هناك ت�سابه بين موقفي مكة والطائف من الدعوة الإ�سالمية، برغم وجود التناف�ض 	

بين البلدتين؟

ولالإجابة عن هذه الت�ساوؤلت نقول: اإن ر�سول اهلل  قد توجه اإلى الطائف رغبة في ن�سر 

الإ�سالم فيها، وحتى تكون مركزاً تنطلق منه الدعوة اإلى الأرجاء كافة، وليلقى ر�سول اهلل في 

اأن عانى الم�سلمون من كفار مكة  اآمن بدعوة الإ�سالم، بعد  الطائف الحماية له ولكل من 

))( تف�سيل حادث الطائف منقول عن ابن ه�سام )/)))، زاد املعاد 6/2)، ))، والرحيق املختوم )))-6)).

Thaqeef_Book.indb   79 24/5/10   2:44 PM



80

كثيراًً من الإيذاء والبالء، والجهد والعناء.

لذا انطلق ر�سول اهلل  يغذ ال�سير نحو الطائف، ي�ستعذب ال�سعاب في �سبيل بلوغ غايته 

وهي: ».. حتى اأبلغ دعوة ربي«، يحدوه اأمل في اأن يفتح اهلل قلوب اأهل الطائف للدعوة، 

فيكونوا اأكثر قبوًل لها من قري�ض، ل�سيما الأحالف الذين تربطهم بالنبي  عالقة ن�سب، 

اأو- في الأقل-  اأ�سلم الأحالف من ثقيف  اآمنة بنت وهب جدتها من ثقيف))(. واإذا  فاأمه 

كانوا موؤيدين؛ فاإنهم ي�سبحون اأداة لل�سغط على اأهل مكة، ل�سيما بني مخزوم الذين يملكون 

اأموال في الطائف، ونفوذاً بين الثقفيين)2(.

والمكانة  بها،  القت�سادي  الو�سع  اأي�سًاًً  الطائف  اإلى  الذهاب  اإلى  اهلل  ر�سول  دعا  ومما 

الجتماعية للثقفيين، الذين كانوا م�ستقلين عن القر�سيين غير تابعين لهم كبقية القبائل، ف�ساًل 

عن اأنها قبيلة كبيرة اآمنة م�ستقرة في مدينتها، ثم اإن قرب الطائف من مكة عامل مهم في �سعي 

ر�سول اهلل اإليها، مقارنة بالمدينة التي هي اأبعد م�سافة، واأقل ا�ستقراراً ب�سبب النزاعات بين 

فبيئتها تمور بها خالفات وحروب  اأخرى،  الأو�ض والخزرج من جهة، واليهود من جهة 

طاحنة.

الزيارة  اإلى الطائف دون غيرها، ولو نجحت هذه  لكل هذه الأ�سباب اتجه ر�سول اهلل 

وتفهمت ثقيف الدعوة؛ لحظيت الطائف بلقب مدينة ر�سول اهلل، ونالت ذلك ال�سرف قبل 

المدينة المنورة.

األ يجد  يتوقع  نتيجة تذكر، وكان  اأن يحقق  اإلى مكة دون  الطائف  عاد ر�سول اهلل من 

 ُو�ْسعًا في ذلك، بيد 
ْ
خر من الثقفيين تاأييداً، لكنه اأخذ باأ�سباب التبليغ، فلم ياأُل جهداً ولم َيدَّ

اإليها نظرة ل تختلف عن نظرة اأهل مكة  اأن الثقفيين كانوا يخ�سون اأمر الدعوة، وينظرون 

اإليها))(.

))( املحرب: )، )).

)2( ال�سرية النبوية: )/)0)، ))) ط احللبي، حيث يذكر اأن الوليد بن املغرية بن خمزوم هو اأحد املع�ر�شني للدعوة، وممن 

ال�رشيف: مكة  اأحمد  اأي�سًا:  بعدها، وانظر  ))2 وما  الطائف. وات، حممد يف مكة:  اأموال وديون يف  لهم  كانت 

واملدينة: 22)-)2).

))( تاريخ الطربي: 0/2)).
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وما دام الأمر كذلك؛ فما من �سبيل اإل العودة اإلى مكة، ولكن لبد اأن يدخل ر�سول اهلل 

في جوار اأحد من كبرائها، وبعد محاولت– �سبق ذكرها- طلب ذلك من المطعم بن عدي 

  الذي قبل الإجارة، فدخل ر�سول اهلل في حماية المطعم وجواره، وهكذا جعل اهلل لنبيه

فرجًا ومخرجًا))(.

ولم تكن الدعوة مفاجاأًة لثقيف حين خرج اإليهم ر�سول اهلل داعيًا، فلقد و�سلت اأ�سداء 

الدعوة الجديدة اإلى م�سامع الثقفيين من رجالت الطائف، مثلما و�سلت اإلى اآخرين، وقد 

الق�ساعي،  الكاهن  اإلى  الثقفي  الحارث  بن  جندب  مع  خرج  الذي  الثقفي  الوفد  تعجب 

محتكمًا اإليه في ق�سية الخالف على بئر الماء؛ بين جندب بن الحارث الثقفي وعبد المطلب، 

وكان منزل الكاهن بال�سام، فقال لهم: 

اأحلف بال�سياء والظلم، والبيت والحرم، اأن الماء ذا الهرم – البئر- للقر�سي ذي الكرم. 

و�ساعتها غ�سب الثقفيون، وعندها قال الكاهن: 

ـــْم ـــرَوا�ـــشِ ال ــ�ــضِ  ــل ــق ال َوَرِبّ  ــــا  َطا�ِشْم)2(اأم بــقــّي  اأَْزواًل  ــَن  ــْل ــْحــِم يَ

ـــاِرْم ـــمـــَك وال ــِد  ــج ــم ال ـــنَـــاَء  �ـــشَ ها�ِشْم))(اإِنَّ  ابِن  الندىَّ  الحمِد  �شيبِة  في 

للعالم))( الــمــرتــ�ــشــى  الـــنـــبـــِيّ  ــــــي  اأب

اأبي ال�سلت الثقفي قدم دم�سق قبل الإ�سالم، وكان يذهب  اأمية بن  وتروي الم�سادر اأن 

اأن  اإلى  فانتهى  القديمة،  الكتب  اأمية مطلعًا على  �سفيان، وكان  اأبي  للمتاجرة مع  اإلى هناك 

نبيًا مبعـوثًا قد اأظـل زمانه، فتمنى اأمية اأن يكونه، وكان اأمية قد اأ�سار اإلى اأبي �سفيان بظهور 

))( ال�سرية النبوية: )/2)2 ط احللبي )))).

)2( القل�ض كعنق: جمع القلو�ض كزبور، والقل�ض: الطويلة القوائم من الإبل. الروا�سم: جمع الرا�سمة، وهي الإبل ال�سائرة 

الِقي: قفر  الفطن.  ال�سجاع والظريف، وقيل:  الزول؛ وهو  اأزوال: مفرده  الذميل.  لها فوق  �َسرْيٌ  ر�سيمًا، والر�سيم: 

الأر�ض. الطا�سم: املظلم اأو الأغرب.

))( يف اأن�ساب الأ�رشاف )/)): )�سناد املجد واملحارم ..... �سليل ابن ها�سم(.

�سيبة احلمد لقب عبد املطلب بن ه�سام.  

يف اأن�ساب الأ�رشاف )/)): )�سليل(.  

))( انظر: اأن�ساب الأ�رشاف: )/))، ))، وانظر اأي�سًا: املنمق يف اأخبار قري�ض: 02).
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ال�سام))(.  اإلى  اإحدى رحالتهما  في حديث خالل  ذلك  وكان  اأو�سافه،  له  نبي، وو�سف 

نبي. فخرج  اأنه  يزعم  له:  فقيل   ، اأمية عن خبر محمد  �ساأل  الإ�سالم  �سم�ض  بزوغ  وبعد 

حتى قدم اإليه، و�سمع منه اآيات من القراآن وان�سرف، فتبعته قري�ض ت�ساأله عنه فقال: اأ�سهد اأنه 

 على الحق. فقالوا له: هل تتبعه؟ قال: اأنظر في اأمره. وخرج اإلى ال�سام، فاأنزل اهلل تعالى فيه: 

.)2({ }

في  اإليهم  قدم  حين  معه  فعلوه  ما  على    للر�سول  الثقفيين  اإيذاء  اأ�ساليب  تقت�سر  ولم 

الطائف، بل تعدى ذلك اإلى اإيذاء اآخر من الثقفيين الذين كانوا يعي�سون في مكة، ولهم دور 

بطرح رحم  يوؤذيه  اهلل،  لر�سول  وكان جاراً  الثقفي،  بن حمراء  ومنهم عدي  فيها،  و�سعب 

ال�ساة عليه وهو ي�سلي، حتى اتخذ ر�سول اهلل حائطًا ي�ستتر به منهم اإذا اأراد ال�سالة))(.

كان  الذي  الثقفي،  �سريق  بن  الأخن�ض  اأي�سًاًً  الثقفيين  من  اهلل  ر�سول  اآذى  ممن  وكان 

اً مع اأبي جهل، وقد اأنزل اهلل تعالى فيه: {
ّ
ي�ستمع اإلى ر�سول اهلل �سر

في  تجاوز  الأخن�ض  اأن  الزمخ�سري  ويذكر   ،)(({

الظلم، واأ�سبح كثير الآثام، غليظًا على الر�سول  والدعوة))(.

روى ابن اإ�سحاق خبر روؤيا عاتكة بنت عبد المطلب التي قالت: »واهلل لقد راأيت الليلة 

روؤيا اأفزعتني: راأيت راكبًا اأقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم �سرخ باأعلى �سوته: األ 

اإليه، ثم دخل الم�سجد والنا�ض  انفروا بالغدر لم�سارعكم في ثالث. فاأرى النا�ض اجتمعوا 

ْت،  يتبعونه.. ثم اأخذ �سخرة فاأر�سلها، فاأقبلت تهوي، حتى اإذا كانت باأ�سفل الجبل اْرَف�سَّ

فما بقي بيت من بيوت مكة اإل ودخلتها منها ِفْلَقة«.

لقد عار�ست ثقيف الدعوة الإ�سالمية كما عار�ستها قري�ض، ول اأدل على ذلك من الأخبار 

التي ي�سوقها ابن كثير في البداية والنهاية، حين يذكر– مثاًلً- اأن المغيرة بن �سعبة الثقفي قد 

))( الأغاين )/)).

)2( الأعراف: ))).

))( �سرية ابن ه�سام: )/6))، تاريخ اليعقوبي: 2/)2.

))( القلم: 0)-2).

))( الك�ساف )/))).

Thaqeef_Book.indb   82 24/5/10   2:44 PM



83

اإلى  المتعددة  نبي، وذلك خالل زياراته  الدعوة الإ�سالمية حق، واأن محمداً  اأمر  اأن  عرف 

مكة؛ لأن ر�سول اهلل قد دعا اأبا جهل اإلى الإ�سالم وكان معه المغيرة بن �سعبة، وقد اعترف 

اأبو جهل ب�سدق الدعوة للمغيرة قائاًل له: »واهلل اإني لأعلم ما يقول حقًاً«))( وما منع اأبا جهل 

اإل الكبر والعناد.

وي�سوق خبراً اآخر اأثناء زيارة ر�سول اهلل  اإلى الطائف يوم اأن رف�ض اأهلها دعوته، وكذبوا 

ر�سالته، واأغروا به �سفهاءهم برميه بالحجارة، واإخراجه من الطائف)2(، نزلت على ر�سول 

اهلل ـ  في غمرة تلك الأحداث ـ اآيات �سورة الطارق، فقراأها ر�سول اهلل  على م�سمع من 

النا�ض ورددها كثيراًً، فكان ممن �سمعها من قبيلة عدوان عبد الرحمن بن خالد العدواني، 

الذي دعته ثقيف و�ساألته اأن يقراأها، لكن القر�سيين الذين ح�سروا المجل�ض ل�سماعها كذبوه، 

واأغلظوا له القول، ف�سدقت ثقيف قري�سًاً، ووقفت موقفها من الآية))(.

لقد دعا ر�سول اهلل  ثقيفًاًً وجادلهم مرتين، راغبًا في هدايتهم، اآماًل في اإ�سالمهم، لكن 

ثقيفًاً اأ�سرت على عنادها وا�ستكبارها.

ال�سلت  اأبي  بن  اأمية  وذلك حين ح�سد  البعثة،  من  الثامنة  ال�سنة  في  الأول  النقا�ض  كان 

عند  القوم  واجتمع  المالأ،  اأمام  وهزيمته  اهلل  ر�سول  لإفحام  وثقيف؛  قري�ض  من  جمعًا 

ال�سعر،  وين�سد  وي�سجع  يخطب  فاأخذ  الحديث،  يبداأ  اأن  لأمية  اهلل  ر�سول  و�سمح  الكعبة، 

الرحيم الرحمن  اهلل  »ب�سم  عليه:    اهلل  ر�سول  فقراأ  اإجابته،  اهلل  ر�سول  من   وطلب 

من  فرغ  اإن  وما   ،»)(({ }

ال�سورة حتى قام اأمية يجر رجليه من قوة وثقل ما �سمع، ف�ساأله بع�ض الجمع راأيه قال: اأ�سهد 

اأنه على حق. ثم خرج اإلى ال�سام))(.

فيهم،  النبوة  تكون  اأن  ع�سى  النقا�ض،  هذا  على  كثيراًً  تعول  الثقفيين  جموع  كانت 

))( انظر: البداية والنهاية: )/)6-)6.

)2( انظر: تاريخ الطربي: 2/)))-)))، تاريخ اليعقوبي: 6/2).

))( انظر: البداية والنهاية: )/6))-))).

))( ي�ض: )-).

))( انظر: البداية والنهاية 226/2.
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فيك�سبون بذلك عّزاً ومجداً يفاخرون به قري�سًاً، فلما اأخفق اأمية بكلتا يديه؛ زاد حنقهم على 

ر�سول اهلل، فكانت الفر�سة مواتيًة لهم حين زارهم في ال�سنة العا�سرة من البعثة في الطائف، 

اإذ ق�سى ر�سول اهلل فيها بع�ض الوقت يدعوهم فلم ي�ستجيبوا،  حيث ح�سل النقا�ض الثاني؛ 

للدعوة و�ساحبها  الثقفيين  اإيذاء  يتاأثروا بدعوته))(. وهكذا كان  اأن  اأحداثهم  وخافوا على 

اإيذاًء �سديداً، في الطائف وخارجها.

واإذا جاز لهذه الدرا�سة اأن تعقد مقارنة بين المدن الثالث: مكة، والطائف، والمدينة- 

اأن زعماء قري�ض قد و�سعوا في مكة  اإلى  اأو رف�سها- فاإنها تخل�ض  من حيث قبول الدعوة 

نظامًا �سيا�سيًا واجتماعيًا واقت�ساديًا متين البنيان، وا�سح المعالم، نجح في اأن يب�سط على مكة 

اأمانًا وا�ستقراراً، جعل منها اأكبر قوة �سيا�سية واقت�سادية في الحجاز في ذلك الحين)2(.

ي�ساف اإلى ذلك اأن قري�سًاً كان عندها �سعور باأهمية الَوْحَدِة و�سرورة المحافظة عليها، 

ابتداء  يد زعمائها،  قري�ض على  التي حققتها  والقت�سادية  ال�سيا�سية  المكا�سب  حفاظًا على 

من ق�سي بن كالب، ثم ابنه عبد مناف، ثم ها�سم، ثم عبد المطلب، ومهما كان الختالف 

وحلف  المطلبين  حلف  بين  اأو  �سم�ض،  عبد  وبني  ها�سم  بني  بين  والمناف�سة  البطون،  بين 

الأحالف، فاإن اأحداً لم يكن م�ستعداً للذهاب في العداوة اإلى اأن يجعل وحدة قري�ض كلها 

في خطر))(.

لهذا كان خوف قري�ض من دعوة النبي اأنها عر�ست هذه الوحدة للخطر، وهذا ظاهر في 

اأقوال كثير من زعمائهم))(، فيذكر ابن ه�سام: »اأن زعماء قري�ض من اأمثال عتبة و�سيبة ابني 

المغيرة، والن�سر بن الحارث، واأبي جهل بن ه�سام، ومن اجتمع منهم  ربيعة، والوليد بن 

اآنذاك؛ قد طلبوا الجتماع بالر�سول ، فجاء اإليهم وهو يظن اأن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه 

بداء، فقالوا له: يا محمد، اإنا قد بعثنا اإليك لنكلمك، واإنا واهلل ما نعلم رجاًل في العرب اأدخل 

الآلهة،  و�َسَتْمَت  الدين،  َت 
ْ
وِعب الآباء،  �ستمت  لقد  قومك،  على  اأدخلت  مثلما  قومه  على 

))( احلياة ال�سيا�سية يف الدولة العربية الإ�سالمية: )6.

)2( مكة واملدينة: )0)، )))، )2).

))( ال�سرية النبوية: )/0))-2)).

))( مكة واملدينة: )2)، )2).
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اأموالنا حتى تكون  ْهَت الأحالم، وفرْقَت الجماعة، فاإن كنت تطلب ماًل جمعنا لك  و�َسفَّ

اأكثرنا ماًل، واإن كنت تطلب ال�سرف فينا فنحن ن�سودك علينا، واإن كنت تريد ُمْلكًا ملَّْكَناَك 

علينا، واإن كنت مري�سًا طلبنا لك الطب من اأموالنا. لكن ر�سول اهلل  قال: ما جئتكم بهذا، 

واأنا بعثني اهلل ر�سوًل، واأمرني اأن اأكون ب�سيراً ونذيراً«))(.

األغت فيه الرئا�سة القائمة على  لقد ارت�ست مكة من الناحية ال�سيا�سية نوعًا من التنظيم، 

اأموَر  ن منهم ما عرف بالمالأ، فتوزعوا  الع�سائر والبطون، وتكوَّ القبلية، فحكمتها  الزعامة 

ال�سلطة ال�سيا�سية بينهم)2(. وهم كانوا حري�سين على مبداأ التناظر فيما بينهم بو�سفهم زعماء، 

واأن ل ي�سود اأحدهم على الآخر، ومن هنا كانت المقاومة خوفًا على انتقال ال�سيادة منهم، 

اأو تحولها عنهم، فتنتهي بذلك زعامة المالأ))(.

ثم اإن قري�سًاً ا�ستمدت زعامتها الروحية ومكانتها ال�سيا�سية بين القبائل العربية من الوثنية 

والأ�سنام، التي جاء ر�سول اهلل يهاجمها ويدعو النا�ض اإلى نبذها، وفي دعوته هذه تقوي�ض 

لبنيان قري�ض ال�سيا�سي، وانتقا�ض من مركزها الديني، وثقلها القت�سادي، وانف�سا�ض القبائل 

عنها))(.

يذكر الدكتور طه ح�سين اأن ر�سول اهلل  لو دعا قري�سًاً اإلى التوحيد وحده من دون اأن 

يم�ض ذلك نظامهم الجتماعي والقت�سادي؛ لأجابته كثرتهم من غير م�سقة ول جهد؛ لأن 

قري�سًا لم تكن موؤمنة باأوثانها اإيمانًا خال�سًاً، ول هي حري�سة عليها حر�سًا دقيقًا، لكنها كانت 

تتخذ الأوثان و�سيلة ل غاية، فهي تنتفع منها وت�ستمد ثروتها القت�سادية بما كانت تجلب 

اإليها من الثمرات))(.

اإن هذا الحديث عن مكة ينطبق تمامًا على مناف�ستها الطائف، وما يقال عن هذه يقال عن 

تلك، ولوجود ت�سابه وت�سابك وتناف�ض والتقاء بينهما �سيا�سيًا واقت�ساديًا واجتماعيًاً؛ وقفت 

))( ال�سرية النبوية: )/))2، 6)2.

)2(  ال�سرية النبوية: )/2)).

))( الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية: ))).

))( بالد احلجاز: 0) وما بعدها.

))( الفتنة الكربى )/)).

Thaqeef_Book.indb   85 24/5/10   2:44 PM



86

كل منهما موقف المعار�ض خوفًا على م�سالحهما المادية وال�سيا�سية من اأن تتعر�ض للخطر، 

ولذا رف�ست الطائف الدعوة كما رف�ستها مكة، وقاومتها كما قاومتها.

اإذ لم تكن المدينة وحدة �سيا�سية  وعلى العك�ض من ذلك تمامًا كان الأمر في المدينة، 

كمكة والطائف، فالأو�ض والخزرج قبيلتان متنازعتنان ل تكفان عن الحروب والعداوات 

فيما بينهما. وكانت لليهود �سيا�ستهم في اإ�سرام نار العداوة، واإيقاد الفتن، واإ�سعال الحروب، 

والإيقاع بين الفريقين، فيحالفون الأو�ض على الخزرج غالبًاً، فاإذا هداأت الفتنة، واأراد القوم 

من جديد،  براأ�سها  ِلُتِطلَّ  الفتنَة  اليهود  اأعاد  �سفوَفُهم،  ُدوا  يوِحّ واأن  عقولهم،  ُموا  يحِكّ اأن 

فيهددون العرب بالنبي المنتظر الذي اأظل زمانه قائلين لهم: »اإننا �سنكون معه فنقتلكم قتل 

عاد واإرم«.

لبع�سهم:  فقالوا  الإ�سالم  اإلى    النبي  مقابلتهم  بعد  الخزرج  من  الرهط  اأ�سرع  ولذلك 

»هذا واهلل الذي كانت اليهود تعدكم به، فال ي�سبقنكم اإليه«))(.

لقد �سعى الأو�سيون والخزرجيون لعقد محالفات مع مكة حفاظًا على النف�ض والم�سلحة، 

لكنَّ قري�سًاً كانت ل تقبل ب�سيا�سة المحالفات مع المدينة ومع الأطراف المتنازعة بالذات، 

كي ل تخلق مراكز نفوذ ت�سر بم�سلحتها وطرقها التجارية المهمة، وهذا وا�سح من رف�ض 

قري�ض محالفة الأو�ض، ووقوف اأبي جهل �سد هذه المحالفات)2(.

اأما زعماء الأو�ض والخزرج فقد راأوا اأن �ساحب الدعوة قد ي�ستطيع توحيد �سفوفهم، 

واإزالة العداوات من �سدورهم، واإقامة نظام �سيا�سي واجتماعي، فحين اجتمعوا بر�سول اهلل 

في بيعة العقبة الثانية، كانوا ي�سعرون اأن اهلل تعالى قد اخت�سهم بهذا النبي المرتقب، واأنهم 

�سينالون الن�سر على اأعدائهم من اليهود بزعامة النبي الكريم، تحت راية الدعوة التي َبلََّغهم 

اإياها))(.

لجملة الأ�سباب ال�سابقة ا�ستجابت المدينة المنورة للدعوة، فاآمنت بها واآوتها، وتخاذلت 

))( ال�سرية النبوية: )/)2)، تاريخ اليعقوبي 2/))، ))، تاريخ الطربي 2/)))، ))).

)2( الكامل يف التاريخ: )/6)6-))6.

))( ال�سرية النبوية: )/)2)-)2).
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عنها الطائف، فهجرتها ولفظتها.

ب- بعد الهجرة:

تمتد هذه المرحلة لت�سمل موقف ثقيف من الإ�سالم منذ هجرة الر�سول  اإلى المدينة، 

حتى ح�سار الطائف.

الدعوة  مقاومة  في  ا�ستماتتها  هو  المرحلة  هذه  في  ثقيف  على  يالحظ  ما  اأبرز  لعل 

و�ساحبها، فلقد ا�ستركت برجالها ون�سائها و�سالحها، لدفع الدعوة ومقاومتها، واتخذت 

في �سبيل ذلك جهداً لمجابهتها، وعلى الرغم من �سراوة المقاومة؛ فاإن ذلك لم يحل دون 

دخول بع�ض الثقفيين الإ�سالم، وهجرتهم اإلى المدينة مخالفين ومعاندين ثقيفًاًً كلها، ومن 

هوؤلء عمار وعامر ولدا غيالن بن �سلمة الثقفي))(.

لقد كانت م�ساهمة الثقفيين مع القر�سيين في الحرب �سد النبي  م�ساهمة فعالة، فقد 

�ساهمت ثقيف مع قري�ض في معركة بدر بتحري�ض من اأبي جهل، وكان الأخن�ض بن �سريق 

الثقفي قد حاول ال�ستراك في موقعة بدر، اإل اأن و�سول قافلة – اأبي �سفيان- اإلى مكة �سالمًة 

جعله يعود بمن كان معه من بني زهرة)2(.

بمقتل  �سمع  لكنه  الإ�سالم،  يريد  ال�سام  من  ال�سلت  اأبي  بن  اأمية  عاد  بدر  معركة  وبعد 

اأقاربه من الثقفيين في بدر فامتنع عن الإ�سالم، وبقي في الطائف حتى مات، وقد كان من 

المحر�سين لقري�ض �سد الر�سول  بعد بدر، وهو القائل في ذلك:

ــــــْدٍر والــــَعــــَقــــْنــــَقــــِل ــــــبَ َجَحاِجْح))(مـــــــاذا ِب ــــــٍة  ــــــَراِزبَ َم ـــــْن  ِم

وفي معركة اأحد ا�ستركت ن�ساء ثقيف مع اأزواجهن من القر�سيين في قتال الم�سلمين))(، 

))( الإ�سابة يف متييز ال�سحابة: 2/))2، اجلمهرة: )26.

)2( املغازي: )/)) – ))، تاريخ الطربي: 2/)))، املحرب: ))).

))( انظر: الأغاين )/26)، وقد نهى ر�سول اهلل  عن رواية هذه الق�سيدة.

))( املغازي: )/)20، اأن�ساب الأ�رشاف: )/2)).
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منهن برزة بنت م�سعود الثقفي- وهي اأم عبد اهلل الأكبر- مع �سفوان بن اأمية، وخرج عمرو 

بن العا�ض بامراأته هند بنت منبه الثقفي، وكذلك اأبو �سفيان ومعه امراأتان من ثقيف هما هند 

بنت عتبة واأميمة بنت �سعد، وا�سترك الأخن�ض بن �سريق الثقفي ب�سفته حليفًا لبني زهرة، فهو 

يتبع قري�سًاً بالولء، وقد قتل ابنه اأبو الحكم بن الأخن�ض في المعركة))(.

الخندق،  موقعة  في  ا�ستركوا  العرب  من  اإليها  ان�سوى  ومن  قري�سًاً  اأن  الواقدي  ويذكر 

ولم ي�سر اإلى ا�ستراك ثقيف فيها، واإن كانت قبائل قي�ض عيالن- ومنها �سليم وغطفان- قد 

�ساركوا فيها)2(.

وفي غمرة تلك الأحداث اأ�سلم المغيرة بن �سعبة الثقفي اإثر عودته من رحلته اإلى م�سر، 

الر�سوان،  بيعة  النبي  مع  و�سهد  قري�ض،  ثقيف وحليفتها  لقبيلته  كبيرة  �سربة  اإ�سالمه  فكان 

ووقف مدافعًا عن ر�سول اهلل ))(، ومنع عمه عروة بن م�سعود من اأن تم�ض يده لحية ر�سول 

اهلل اأثناء الحديث بينهما، فقال له محذراً اإياه: »ا�سمم يدك«. وقد كان لموقف المغيرة هذا 

 �سد  الر�سول  الذي يقف بجانب  اأخيه هو  ابن  اأن  نف�ض عروة؛ حين وجد  اأثر �سيء في 

قومه))(.

اإن عروة كان مج�سداً موقف قومه ثقيف في عداوة النبي  حين قال: »يا مع�سر قري�ض.. 

األ�ستم الوالد واأنا الولد، وقد ا�ستنفرت اأهل عكاظ لن�سركم، وقد ا�ستنفرت اأنا نف�سي وولدي 

ال�سنة  في  اهلل مفاو�سًا  اإلى ر�سول  ير�سلوه  اأن  قري�ض  الذي طلب من  اأطاعني«؟، وهو  ومن 

ال�ساد�سة من الهجرة، فقبلت قري�ض مطلبه، وهذا يوؤكد قوة العالقة، ومتانة ال�سلة التي تربط 

بين قري�ض وثقيف))(.

عاد عروة بن م�سعود بعد المفاو�سة نا�سحًا الم�سركين عامة- وقري�سًاً خا�سة- ب�سرورة 

))( املغازي: )/202، )0)، ال�سرية النبوية: )/))6.

)2( املغازي: 2/)))، )))، اأن�ساب الأ�رشاف: )/))).

))( املغازي: 6/2)) وما بعدها.

))( املغازي: 6/2)).

))( املغازي: 2/))).
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م�سالحة ر�سول اهلل ؛ كي ل يحدث ما ل تحمد عقباه بينهم))(، ل�سيما اأنه قد اأ�سلم عدد 

من الثقفيين الذين قد ُيْحِدُثوَن باإ�سالمهم رد فعل عنيف بين �سفوف قبيلتهم؛ بانحياز المزيد 

ال�سلح مع  بن م�سعود من  لموقف عروة  واأ�سحابه)2(، وقد كان  من رجالهم نحو محمد 

ر�سول اهلل  ما ي�سوغه اإذن.

وكان من الذين اأ�سلموا من الثقفيين في المّدة التي �سبقت �سلح الحديبية: عامر وعمار 

ولدا غيالن بن �سلمة، وحكيم بن الحارث الثقفي، والمغيرة بن �سعبة. اأما الذين اأ�سلموا من 

الثقفيين في المدة التي اأعقبت �سلح الحديبية؛ فكان منهم عتبة))( بن اأ�سيد بن جارية الثقفي، 

اأ�سرة الأخن�ض بن �سريق الثقفي، جاء المدينة م�سلمًا بعد  وكان يلقب باأبي ب�سير، وهو من 

الحديبية، فطلب االأخن�س من ر�شول اهلل رده اإيف�ًء ب�أحد �شروط ال�شلح، وك�ن هذا الطلب 

با�سم بني زهرة ولي�ض باعتباره ثقيفًا؛ لأن اأبا ب�سير من قري�ض بالحلف))(، ف�سلمه ر�سول اهلل 

اإلى رجلين بعثهما الأخن�ض))(، وكان عتبة يدرك ما ي�سمره له الأخن�ض، فغافل الرجلين وقتل 

اأحدهما، وفر اإلى ر�سول اهلل، لكن ر�سول اهلل رف�ض ذلك، فخرج اأبو ب�سير اإلى )العي�ض(، 

نوا قوة �سيقت على قري�ض،  وهناك ا�ستطاع اأن يجمع كل من حب�ستهم قري�ض في مكة، وكوَّ

فال يخرج منهم رجل اإل قتلوه، ول عير اإل اختطفوها، فطلبت قري�ض من ر�سول اهلل اإيواءهم 

في المدينة.

اإلى المدينة، لكن الكتاب و�سله  وكتب ر�سول اهلل  اإلى اأبي ب�سير اأن يقدم باأ�سحابه 

اأ�سحابه هناك و�سلوا عليه، وبنوا على قبره  ره 
َ
َفَقب وهو يحت�سر، فمات والكتاب في يده، 

م�سجداً)6(.

))( املغازي: 6/2))، ))).

)2( الإ�سابة: 2/))2، ال�ستقاق: 02).

))( كان اأبوه حليفًا لبني زهرة، اأ�سلم يوم الفتح، و�سهد مع ر�سول اهلل  غزوة حنني، واأعطاه ر�سول اهلل مئة بعري، انظر: 

الزركلي، ما راأيت وما �سمعت: )6.

))( املغازي: 6/2)) )وال�رشط اأنه من اأتى من قري�س بغري اإذن وليه رده اإليه(.

))( املغازي: 2/)62.

)6( املغازي: 2/)62-)62.

Thaqeef_Book.indb   89 24/5/10   2:44 PM



90

ثم كانت م�ساهمة الثقفيين الذين اأ�سلموا مع ر�سول اهلل  في غزواته التالية، فقد ا�ستركوا 

معه في فتح خيبر ومكة، وكان من هوؤلء يعلى بن �سبابة بن عوف الثقفي، واأبو حذيفة من 

ولد عتاب بن مالك الثقفي))(.

ولما فتح اهلل على الم�سلمين مكة ودخلت قري�ض في الإ�سالم، وانتهت بذلك معار�ستها 

لالإ�سالم والم�سلمين؛ اأدركت ثقيف اأنه لبد لها اأن تغير تفكيرها، وتقيم اأمورها باتجاه اآخر 

يختلف عما كانت تفكر فيه قبل فتح مكة.

فلماذا ل يتجه تفكيرها اإلى اأن تتبواأ ال�سدارة، وتحتل موقع زعامة الحجاز، بعد اأن تخلت 

عنه مكة طواعية؟

ولماذا ل تح�سد كل الطاقات والإمكانات المعادية والمحاربة والهاربة، فتوؤلّف منها قوة 

لمواجهة الواقع الجديد ل�سيما اأن الظروف مواتية لها، والفر�سة �سانحة اأمامها؟)2(.

ي�سير الواقدي اإلى: »اأنه لما فتح ر�سول اهلل  مكة؛ م�ست اأ�سراف هوازن بع�سها اإلى 

بع�ض، وثقيف بع�سها اإلى بع�ض، وح�سدوا، وبغوا، واأظهروا اأن قالوا: واهلل ما لقى محمٌد 

، ف�سيروا اإليه قبل اأن ي�سير اإليكم«))(.
ْ
ُكم

َ
قومًا يح�سنون القتال، فاأجِمُعوا اأمر

وهذا ما حدث فعاًل حين اأعدت هوازن وثقيف العدة لحرب النبي ، وقد تمثل ذلك 

في موقعة حنين، وهو ما �سوف تعر�ض له الدرا�سة في الف�سل القادم.

لقد طمحت ثقيف وطمعت اأن تكون النبوة فيها، ولذلك لم تقبل اأن ت�سع على راأ�سها 

رجاًل من بني عبد مناف، وهذا ما عبر عنه اأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي حين قال: »كيف اأتبع 

اأي�سًاًً: »واهلل ما كنت لأوؤمن بر�سول من غير  الغالم من بني عبد مناف!؟«))(، وهو القائل 

 ثقيف«، وكان ياأمل اأن يكون هو الر�سول المنتظر))(، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعالى في �ساأنه:

))( ال�سرية النبوية: 2/)2)-)2)، الإ�سابة: )/)66، )/)).

)2( اأن�ساب الأ�رشاف: )/))2.

))( املغازي: )/))).

))( البداية والنهاية: 2/)22، الإ�سابة: )/)2)، 0)).

))( الإ�سابة: )/)2)، 0)).
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.)(({ }

كان  وما   ، محمد  في  النبوة  ظهرت  حين  اأمل  بخيبة  وثقيف  قري�ض  اأ�سيبت  لقد 

واإنما كان ح�سداً  الدعوة و�سحتها،  ب�سدق  اإيمانها  لعدم  راجعًا  للدعوة و�ساحبها  حربها 

بن  الوليد  فقال  �سدورهم،  في  اعتمل  بما  ل�سانهم  فنطق  اأب�سارهم،  واأعمى  قلوبهم،  مالأ 

ك اأبو م�سعود عمرو بُن عمير 
َ
 قري�ض و�سيُدها، وُيْتر

ُ
ُك اأنا كبير

َ
المغيرة: اأينزل على محمد واأُْتر

 الثقفي �سيد ثقيف، ونحن عظيما القريتين؟ حكى اهلل تعالى ذلك في كتابه فقال جل �ساأنه: 

}

.)2({

راأت ثقيف اإذن اأن كاًل من عروة بن م�سعود، اأو كنانة بن عبد ياليل، اأو م�سعود بن معتب، 

اأو الأخن�ض بن �سريق الثقفي؛ اأحق بالر�سالة من محمد))(.

هكذا ربطت بين مكة والطائف عالقات وطيدة ُلْحَمُتها الم�ساهرات الأ�سرية، و�َسَداها 

الم�سالح القت�سادية والعالقات التجارية، وما كانت ثقيف تقف هذا الموقف المعار�ض من 

الدعوة مجاملة لمكة، بل دفاعًا عن الم�سالح الم�ستركة ورعاية لها))(.

9- اإ�شالم ثقيف:

لما فتح اهلل مكة على ر�سوله  والموؤمنين، وخ�سعت له قري�ض، خافت هوازن وثقيف، 

وقالوا قد فرغ محمد لقتالنا، فلنغزه قبل اأن يغزونا، واأجمعوا اأمرهم على هذا، وولَّْوا عليهم 

مالك بن عوف الن�سري، فاجتمع اإليه هوازن وثقيف وبع�ض بني هالل، ولم يح�سرها من 

التحالف مخاطرة ومهلكة  راأوا في ذلك  بني هالل؛ لأنهم  واأغلب  هوازن كعب وكالب 

لهم))(.

))( الأعراف: ))).

)2( الزخرف )).

))( اأن�ساب الأ�رشاف: )/)))، ال�ستقاق: )0)-06).

))( تاريخ الطربي: )/))) ج )/266، اأن�ساب الأ�رشاف: )/60)، تاريخ امل�ستب�رش: )2، 22.

))( املغازي: )/66)، �سرية ابن ه�سام: 2/))).
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اإلى  ودافعًا  �سوكتهم حافزاً  وك�سر  الم�سلمين  مقاتلة  على  وثقيف  هوازن  ت�سميم  وكان 

محالفة القبائل المجاورة، وتحري�سها �سد الم�سلمين، حتى واإن لم يحقق ذلك ق�ساًء على 

عيالن  قي�ض  قبائل  اإلى  فاتجهوا  اأمام زحفهم،  و�سّداً  تو�سعهم،  من  حّداً  فليكن  الم�سلمين؛ 

المحيطة بهم، البعيدة عن الإ�سالم، لك�سب تاأييدهم بهذا التحالف القي�سي الثقفي الذي اأحيا 

ذكرى حرب الفجار، التي حدثت ب�سبب التناف�ض بين مكة والطائف حول زعامة التجارة 

الهزيمة  يعانون مرارة تلك  الثقفيون  الطائف، فما زال  بانت�سار مكة على  العربية، وانتهت 

فت�ستاأثر  لم�سلحتهم،  القوى  ميزان  يرجح  اأن  في  اأماًلً  النتقام،  في  يفكرون  جعلتهم  التي 

ثقيف بال�سلطتين ال�سيا�سية والقت�سادية معًا))(.

وقد راأت ثقيف في الت�سدي للم�سلمين تحقيقا لماآرب �ستى، �سواء اأكانت دينية اأم �سيا�سية 

اأم اقت�سادية، فمن الناحية الدينية وجدت ثقيف نف�سها معنية بحماية الديانة الوثنية المهددة 

في  الالت  بيت  ي�سبح  ل  فلماذا  الإ�سالم،  في  مكة  دخول  بعد  ل�سيما  والزوال،  بالنهيار 

التي  البيت الحرام في مكة؟ ولماذا ل تحتل ثقيف تلك المكانة الدينية  الطائف بدياًل عن 

زت بها قري�ض في مكة �سنين متطاولة، فكانوا وما زالوا حماة البيت و�سدنته، ودانت لهم 
ّ
تمي

العرب، فلماذا ل تحظى ثقيف بذلك؟

ومن الناحية ال�سيا�سية فاإن انت�سار هوازن وثقيف على الم�سلمين وك�سر �سوكتهم؛ �سيرفع 

مكانتهم بين العرب.

اأما من الناحية القت�سادية- وهي ذات اأهمية كبيرة- فاإن هناك رغبة حقيقية لدى الثقفيين 

في ال�ستيالء على اأموال القر�سيين الم�ستثمرة في الطائف)2(، وانهاء احتكار قري�ض التجارة 

منذ حروب الفجار، فاإذا ظفرت ثقيف بتلك المكا�سب فاإن ذلك �سيمنحها قوة في عالقاتها 

الخارجية، وتوطيد �سالتها بالقبائل المحيطة بها والدول المجاورة لها، وهذا �سيوؤدي اإلى 

لقري�ض  يكون  اأن  دون  مبا�سرة  المحلية  بمنتجاتها  الم�ستوردين  وتعريف  اقت�سادها،  اإنعا�ض 

))( الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية: 20).

)2( �سرية ابن ه�سام: 2/)0)-)))، دائرة املعارف الإ�سالمية ))/))، تاريخ امل�ستب�رش: )2، 22.
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و�ساطة اأو دور فيها))(.

اأدركت هوازن وثقيف اأن ات�ساع نفوذ الم�سلمين هو تهديد لهم؛ لذا بداأت ا�ستعداداتهم 

راأوا  فلما  م�سيرهم،  ويتابعون  حركتهم،  يرقبون  فهم  مكة،  فتح  قبل  الم�سلمين  لمواجهة 

ا�ست�سلمت  فلما  القتال،  �سر  قري�سًا تكفيهم  لعل  تلكاأوا)2(،  اإلى مكة  اتجهوا  قد  الم�سلمين 

حنين،  في  جموعهم))(  وح�سدوا  للحرب،  فتهياأوا  مكة،  بعد  الثاني  َمى 
ْ
الَمر اأنهم  علموا 

وقرروا ن�سيان الما�سي وخالفاته، وتوحيد �سفوفهم لمواجهة الخطر المحدق بهم))(.

وقد اتخذ مالك بن عوف زعيم هوازن وثقيف ا�ستعدادات كبيرة، وتعبئة عالية منها: 

1-  اختيار مكان المعركة وزمانها، فكان وادي حنين م�سرحًا لها، واأوطا�ض نقطة للتجمع 

فيها))(، وقاعدة انطالق �سد الم�سلمين.

من  الهجوم  يكون  اأن  قرر  فقد  الم�سلمين:  على  الهجوم  في  المبادرة  بزمام  2-  الأخذ 

اأما المدافع فيكون – غالبًا- في  جانبهم؛ لأن الن�سر– في الغالب– يكون للمهاجم، 

مركز ال�سعف، وقد اآتت هذه الخطة ثمارها بع�ض الوقت، ثم رجحت موازين القوى 

لم�سلحة الم�سلمين.

اأمر قائد هوازن وثقيف بح�سد ن�ساء  الجي�ض:  المقاتلين واأموالهم خلف  3-  ح�سد ذراري 

المقاتلين واأطفالهم واأموالهم خلفهم؛ لأن المقاتل – ح�سب اعتقاده – اإذا �سعر اأن اأعز 

ما يملك وراءه في المعركة؛ �سعب عليه اأن يلوذ بالفرار.

باأح�سن  الم�سركون  فجاء  ثم غزونا حنينًا،  »افتتحنا مكة،  قال:    مالك  بن  اأن�ض   عن 

ت المقاتلة، ثم �سفت الن�ساء من وراء ذلك،  فَّ �سفوف راأيت، قال: ف�سفت الخيل، ثم �سُ

))( حممد يف املدينة: )).

)2( تاريخ الطربي: )/0).

))( مل تذكر كتب ال�سري عدد هذه اجلموع بال�سبط، اإل اأن بروكلمان يذكر اأنهم كانوا جي�سًا من ثالثني األف مقاتل، يف حني 

يذكر مونتجمري وات اأن تعدادهم ع�رشون األف رجل، انظر: تاريخ ال�سعوب الإ�سالمية: )6، حممد يف املدينة: 2).

))( تاريخ ال�سعوب الإ�سالمية: )6، حممد يف املدينة: 2).

))( املغازي: )/)))، و�سرية ابن ه�سام: 2/)))، واأوطا�ض: واد يف ديار هوازن، وفيه كانت موقعة حنني، انظر: معجم 

ما ا�ستعجم )/))).
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ثم �سفت الغنم، ثم �سفت النعم«))(.

اأجفان  يك�سروا  اأن  حروبهم  في  العرب  عادة  جرت  اأجفانها:  وك�سر  ال�سيوف  4-  تجريد 

حتى  الخ�سم  اأمام  الثبات  على  المقاتل  باإ�سرار  يوؤذن  وهذا  القتال،  بدء  قبل  �سيوفهم 

القوم فاك�سروا جفون  اإذا راأيتم  اأمر مالك جنده بذلك بقوله:  الموت. وقد  اأو  الن�سر 

�سيوفكم، و�سدوا �سدة رجل واحد عليهم)2(.

الفار�ض  5-  و�سع الكمائن لمواجهة جي�ض الم�سلمين والنق�سا�ض عليهم؛ عماًل بم�سورة 

المحنك دريد بن ال�سمة، وقد كادت هذه الخطة اأن تق�سي على الم�سلمين.

قائد،  منهم  لكل  وكان  مالك،  وبني  الأحالف  بفرعيها:  الحرب  في  ثقيف  وا�ستركت 

فقائد الأحالف قارب بن الأ�سود بن م�سعود الثقفي، وقائد بني مالك ذو الخمار �سبيع بن 

الحارث.

اأخذ مالك بن عوف اأهبته وعدته لحرب الم�سلمين والمباداأة في الهجوم عليهم، مزهّواً 

بقوته، حازمًا في تنفيذ راأيه، �ساربًا �سفحًا عن كل الآراء المخالفة له، ومن ذلك رف�سه لراأي 

دريد بن ال�سمة الذي حذره من عاقبة جلب الن�ساء، والأطفال، والأموال اإلى المعركة، واأن 

ذلك ل يغني عن المقاتل �سيئًا.

ذكرت الم�سادر اأن دريد بن ال�سمة حين نزل الأر�ض ولم�سها بيده قال: باأي واد اأنتم؟ 

اأ�سمع  مالي  ده�ض،  �سهل  ول  �سر�ض،  حزن  ل  الخيل؛  مجال  نعم  فقال:  باأوطا�ض.  قالوا: 

�ساق مالك  قالوا:  ال�سغير؟  البقر، وبكاء  ال�ساء، وخوار  الحمير، وثغاء  البعير، ونهاق  رغاء 

بن  كالب  بني  من  اأمعكم  هوازن  مع�سر  يا  قال:  واأموالهم.  ون�ساءهم،  اأبناءهم،  النا�ض  من 

ربيعة اأحد؟ قالوا: ل. قال دريد: لو كان خيراً ما �سبقتموهم اإليه، ولو كان ذكراً اأو �سرفًا ما 

تخلفوا عنه، فاأطيعوني يا مع�سر هوازن، وارجعوا وافعلوا ما فعل هوؤلء. فاأبوا عليه. قال: 

فمن �سهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر، وعوف بن عامر. قال: ذلك الجذعان من عامر 

))( �سحيح م�سلم: كتاب الزكاة، باب اإعطاء املوؤلفة قلوبهم )6/2)) رقم ))0)(.

)2( انظر: جممع الزوائد )6/)))، 0))( وامل�ستدرك للحاكم ))/))، ))( �سحيح الإ�سناد.
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ل ي�سران ول ينفعان.. فقال: يامالك اإنك تقاتل رجاًل كريمًا، وقد اأ�سبحت رئي�ض قومك، 

واإن هذا اليوم كائن لما بعده من الأيام. قال مالك: اأردت اأن اأجعل خلف كل رجل اأهله، 

وماله، وولده، ون�ساءه حتى يقاتل عنهم. قال دريد: ما فعلت كعب وكالب يامالك؟ قالوا: 

لم ي�سهدها منهم اأحد. قال: غاب الجد والحد، ولو كان يوم رفعة وعالء لم تغب عنه كعب 

فاإذا �سنعت  �سيئًا،  الخيل  اإلى نحور  بي�سة هوازن  بتقديم  ت�سنع  لم  اإنك  يامالك،  وكالب. 

فاإن كانت  اإلى ممتنع بالدهم، وعليا قومهم وعزهم،  ارفعهم  الخطة،  تع�سني في هذه  فال 

لك لحق بك َمْن وراءك، وكان اأهلك ل خوف عليهم، واإن كانت عليك األفاك ذلك، وقد 

اأحرزت اأهلك ومالك.

فغ�سب مالك من قوله، وقال: واهلل ل اأفعل، ول اأغير اأمراً �سنعته، اإنك قد كبرت وكبر 

علمك، وحدث بعدك من هو اأب�سر بالحرب منك.

قال دريد: يا مع�سر هوازن، واهلل ما هذا لكم براأي، هذا فا�سحكم في عورتكم، وممكن 

منكم عدوكم. فقالوا: واهلل لئن ع�سينا مالكًا وهو �ساب ليقتلن نف�سه))(. فلما راأى دريد اأنهم 

خالفوه. قال: هذا يوم لم اأ�سهده، ولم اأغب عنه.

الحرب،  في  راأيه  على  م�سراً  عنيداً،  �سلبًا  كان  مالكًاً  اأن  الحوار  هذا  خالل  من  يتبين 

م�ستعّداً لها، باذًل في �سبيلها كل ما تحتاجه، مزهّواً بتاأييد هذه الجموع له.

اأما جي�ض الم�سلمين؛ فقد بقي ر�سول اهلل  في مكة، خم�سة ع�سر يومًا)2(، وهذه مدة 

قد تكون غير كافية لال�ستعداد لمواجهة موقف ع�سيب كهذا، فقد كان مع النبي  ع�سرة 

اآلف مقاتل دخل بهم مكة فاتحًا، ي�ساف اإليهم األفان يقود مقدمتهم خالد بن الوليد، يذكر 

ابن ه�سام ذلك فيقول: »ثم خرج ر�سول اهلل  معه األفان من اأهل مكة، مع الع�سرة اآلف 

من اأ�سحابه الذين خرجوا معه، فكانوا اثني ع�سر األفًا، ثم م�سى ر�سول اهلل على وجهه يريد 

لقاء هوازن«))(.

))( املغازي: )/)))، )))، تاريخ الطربي: )/2)-)).

)2( تاريخ الطربي: )/0)، املغازي )/))).

))( ال�سرية النبوية: 0/2))، تاريخ الطربي: )/)).
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عن اأن�ض بن مالك  قال: لما كان يوم حنين اأقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونعمهم، 

ومع النبي يومئذ ع�سرة اآلف، ومعه الطلقاء وهم األفان، و�سعى ر�سول اهلل لتاأمين عدة الجي�ض، 

فطلب من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثالثة اآلف رمح اإعارة، وطلب من 

�سفوان بن اأمية دروعًا، وتكفل  بال�سمان، وكان نوفل و�سفوان ل يزالن على �سركهما.

عن �سفوان بن يعلى بن اأمية عن اأبيه عن النبي  قال: »اإذا اأتتك ر�سلي فاأعطهم،- اأو 

قال:- فادفع اإليهم ثالثين درعًا، وثالثين بعيراً، اأو اأقل من ذلك« فقال له: العارية موؤداة يا 

ر�سول اهلل؟ فقال النبي : »نعم«))(.

لقد كان فتح مكة ماثاًل في اأذهان الم�سلمين فاأح�سوا بقوتهم، وت�سوروا اأنهم لن ُيْغَلبوا 

اأبداً، فا�ستهانوا بقوة عدوهم، فقال اأحد ال�سحابة: »لو لقينا بني �سيبان ما بالينا، ول يغلبنا 

اأربعمئة،  ال�سرايا  وخير  اأربعة،  الأ�سحاب  »خير  اهلل:  ر�سول  وقول  قلة«)2(  من  اأحد  اليوم 

وخير الجيو�ض اأربعة اآلف، ول تغلب اثنا ع�سر األفًا من قلة كلمتهم واحدة«))(.

ويبدو اأن بع�ض الرجال قد خرجوا مع النبي وهم حرب عليه، واأكثر رغبة في هزيمته، ولم 

يكن ذلك خافيًا على ر�سول اهلل.

يذكر الواقدي اأن من خرج مع الر�سول  من الذين لم ي�سلموا، اأو لم يتغلغل الإ�سالم 

في نفو�سهم بعد؛ منهم: اأبو �سفيان بن حرب، و�سفوان بن اأمية، وحويطب بن عبد العزى، 

و�سهيل بن عمرو، والحارث بن ه�سام، وعبد اهلل بن اأبي ربيعة؛ ينظرون لمن تكون الدائرة 

في الحرب))(.

يذكر ابن ه�سام خبراً يبين ما في نفو�ض القوم من ع�سبية قبلية فيقول: »فلما انهزم النا�ض، 

وراأى من كان مع ر�سول اهلل من جفاة اأهل مكة الهزيمة، تكلم رجال منهم بما في اأنف�سهم 

الإ�سناد، ورواته ثقات، �سفحة:  قال املحقق: �سحيح  اأحمد، حديث رقم ))2))(  لالإمام  ال�ساميني  انظر: م�سند   )((

.2((
)2( املغازي: )/))).

))( املغازي: )/0)).

))( املغازي: )/)))، الكامل يف التاريخ: 2/)26.

Thaqeef_Book.indb   96 24/5/10   2:44 PM



97

بن  جبلة  و�سرخ  البحر،  دون  هزيمتهم  تنتهي  ل  حرب:  بن  �سفيان  اأبو  فقال  ال�سغن،  من 

الحنبل – قال ابن ه�سام كلدة بن الحنبل- وهو مع اأخيه �سفوان بن اأمية م�سرك في المدة التي 

جعل له ر�سول اهلل : األ بطل ال�سحر اليوم. فقال له �سفوان: ا�سكت ف�ض اهلل فاك، فواهلل 

لأن يربني رجل من قري�ض؛ اأحب اإلي من اأن يربني رجل من هوازن«))(.

فقد ف�سل �سفوان رجاًل من قري�ض على اآخر من هوازن، ومعلوم اأن ر�سول اهلل قر�سي، 

فهو مف�سل عند �سفوان لهذا ال�سبب.

اأر�ض تهامة الجبلية، و�سيطر  اإلى  اأن مالك بن عوف و�سل  في اأحداث المعركة: يذكر 

على الممرات ال�سيقة، وع�سكر بجي�سه بين �سعاب الجبل، وا�ستطاع اأن يرقب تقدم العدو، 

ويخفي اأو�ساع جنوده، وو�سل جي�ض الم�سلمين اإلى اأوطا�ض حتى فاجاأهم العدو المختفي، 

المترب�ض خلف ال�سخور، والأودية، وال�سعاب، بالهجوم عليهم من عٍل كال�سيل الجارف؛ 

بين  والهلع  والفزع  الذعر  وانت�سر  مفرقًا جموعهم،  اأركانهم، مخلخاًل �سفوفهم،  مقو�سًا 

النا�ض، فلم يدروا من اأين ياأتيهم الموت، ل�سيما تلك القبائل حديثة العهد بالإ�سالم.

لقد حلت الهزيمة بالم�سلمين بادئ الأمر بهذه الخطة المحكمة، اإ�سافة اإلى عامل الغ�ض 

وجعلهم  والذراري  الن�ساء  �ساق  حيث  الهجوم،  هذا  في  مالك  ا�ستخدمه  الذي  والتمويه 

وبدا  رجاًلً  ح�سبوهم  ذلك  الم�سلمون  راأى  فلما  والغنم،  والبقر  الإبل  �ساق  ثم  �سفوفًا، 

جي�سهم مهيبًا، وهذا ما زاد في اإرباكهم، وبث الذعر والخوف في نفو�سهم.

لكن موقف ر�سول اهلل  الحازم، وثباته في اأر�ض المعركة، ورباطة جاأ�سه؛ كان له الأثر 

الأكبر في تثبيت عزائم الم�سلمين، وتذكيرهم بوعودهم ومواقفهم ال�سابقة، بوا�سطة النداء 

الذي وجهه العبا�ض للم�سلمين ب�سوته الجهوري الموؤثر في النفو�ض.

تذكر الم�سادر اأن ر�سول اهلل  قال حين راأى من النا�ض ما راأى: »اأين اأيها النا�ض.. قال: يا 

عبا�ض.. ا�سرخ: يا مع�سر الأن�سار.. يا اأ�سحاب ال�سمرة.. يقول: فناديت، فاأجابوا: اأن لبيك 

لبيك. قال: فيذهب الرجل منهم يريد ليثني بعيره، فال يقدر على ذلك، فياأخذ درعه فيقذفها 

))( �سرية ابن ه�سام: 2/)))-))).
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في عنقه، وياأخذ �سيفه وتر�سه ثم يقتحم من بعيره، فيخلي �سبيله في النا�ض، ثم يوؤم ال�سوت 

حتى ينتهي اإلى ر�سول اهلل ، حتى اإذا اجتمع اإليه منهم مئة رجل ا�ستقبلوا النا�ض، فاقتتلوا، 

راً عند 
ْ
ب فكانت الدعوى اأول ما كانت: يا لالأن�سار، ثم جعلت اأخيراً: يا للخزرج.. وكانوا �سُ

القوم وهم يجتلدون، فقال: الآن   في ركابه، فنظر مجتلد  فاأ�سرف ر�سول اهلل  الحرب، 

حمي الوطي�ض«))( ثم قال للعبا�ض: ناولني ح�سيات. فناوله ح�سيات من الأر�ض، ثم قال: 

�ساهت الوجوه. ورمى بها وجوه الم�سركين، وقال: اْنَهَزُموا َوَرِبّ الكعبة)2(.

َل هزيمة القوم- والنا�ض يقتلون- مثل 
ْ
يذكر الطبري اأن جبير بن مطعم قال: لقد راأيت َقب

البجاد الأ�سود، اأقبل من ال�سماء حتى �سقط بيننا وبين القوم، فنظرت فاإذا نمل اأ�سود مبثوث 

قد مالأ الوادي فلم اأ�سك اأنها المالئكة، ولم يكن اإل هزيمة القوم))(.

المخل�سين  الع�سيب �سفوة من �سحابته  الموقف  في ذلك    اهلل  ر�سول  ثبت مع  لقد 

بن  المطلب، وعلي  عبد  بن  والعبا�ض  الخطاب،  بن  ال�سديق، وعمر  بكر  كاأبي  ال�سادقين؛ 

اأ�ساب عرقوبي  – عندما  الراية  – حامل  الجموع  قائد  اإ�سابة  الذي تمكن من  اأبي طالب 

�سقوطه وم�سرعه  فكان  فقتله،  الرجل  الأن�سار على  اأحد  فوثب  فوقع على عجزه،  جمله، 

بداية الفو�سى في �سفوف الم�سركين.

قواهم  خارت  ثم  عظيمًا،  مقتاًل  منهم  فاأ�سابوا  العدو  على  الهجوم  الم�سلمون  �سدد 

الخمار  ذو  مالك  بني  قائد  قتل  فقد  الم�سلمين،  عند  مقيدين  اأ�سراهم  راأوا  بعدما  فتراجعوا 

�سبيع بن الحارث، وعثمان بن عبد اهلل اأحد اأ�سحاب راية الم�سركين، وجمع كبير من بني 

مالك قدر باأكثر من مئة قتيل))(. ومن الأحالف قتل اثنان هما: وهب، واللجالج الذي قال 

))( �سرية ابن ه�سام: 2/)))، تاريخ الطربي: )/)).

)2( املغازي: )/)))، ويف �سحيح م�سلم اأن ر�سول اهلل قال: »اْنَهَزُموا ورب حممد«. قال العبا�ض: فما هو اإل اأن رماهم، 

هم كلياًل، واأمَرهم مدبراً. انظر �سحيح م�سلم كتاب اجلهاد )))))( باب ))2( غزوة حنني،  اأرى َحدَّ فما زلت 

واأحمد يف م�سنده )))))/)( من طريق الزهري.

))( تاريخ الطربي: )/6)، املغازي: )/)))، 02)-)0).

))( املغازي: )0)، يف حني يذكر ابن ه�سام اأن قتلى بني مالك كانوا �سبعني رجاًل، انظر: ال�سرية 2/)))-0)).
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فيه ر�سول اهلل: »قتل اليوم �سيد �سباب ثقيف«))(، بينما ذم ر�سول اهلل قتلى بني مالك فقال عن 

عثمان بن عبد اهلل: »اأبعده اهلل، اإنه كان يبغ�ض قري�سًاً«.

مالك  بني  لكن  المعركة،  – في  مالك  وبني  – الأحالف  بفرعيها  ا�ستركت  ثقيفًاً  اإن 

ا�ستراك  يكن  لم  حين  في  قتالهم،  عدد  من  وا�سح  وهذا  الم�سلمين،  حرب  في  ا�ستماتت 

الأحالف فعليًا، فقد قتل اثنان منهم فقط، ولربما يعود ذلك اإلى رغبة بني مالك في النتقام 

اأما الأحالف فكانوا على �سلة  ال�سيا�سي والتجاري،  نفوذهم  ا�ستعادة  اأماًلً في  قري�ض،  من 

قوية بقري�ض، لذا فروا من المعركة تاركين رايتهم معلقة على �سجرة)2(.

وا�ست�سهد من الم�سلمين اأربعة فقط))(، وغنم الم�سلمون غنائم كثيرة؛ اإذ و�سل عدد ما 

غنموه من الإبل اأربعة وع�سرين األف بعير، ومن الغنم اأربعين األفًا، ومن الف�سة اأربعة اآلف 

اأوقية. وقد منع ر�سول اهلل قتل الذراري اأثناء المعركة وبعدها))(، ووقع كثير من الم�سركين 

في ال�سبي؛ حتى و�سل عددهم اإلى �ستة اآلف))(.

كان ن�سر الم�سلمين يوم حنين ن�سراً عظيمًا مدوّيًا في منطقة الحجاز، بل في بالد العرب 

والق�ساء  الم�سلمين  لحرب  احت�سدت  التي  الجموع  بهذه  المواجهة  لعظم  وذلك  كلها، 

اأيقنت القبائل اأن ل فائدة  اإذ   ، عليهم، لذا لم يجروؤ اأحد بعدها اأن يقف �سد ر�سول اهلل

اأو عقد  للتحالف،  اأو  فاأقبلت على ر�سول اهلل للدخول في الإ�سالم،  الم�سلمين،  من حرب 

التفاقيات والمعاهدات.

عوف  بن  مالك  اأخطاء  اأكبر  من  اأن  الم�ست�سرقون)6(:  ذكره  ما  اإلى  الإ�سارة  من  ولبد 

الن�سري ا�سطحابه الن�ساء والأطفال والأموال، واأن وجودهم كان من اأكبر عوامل الف�سل، 

))( وهب واللجالج من بني غرية، انظر: املغازي: )/)0) ويذكر ابن ه�سام يف ال�سرية 0/2)) اأن ا�سمه اجلالح.

)2( املغازي: )/)0).

عامر  واأبو  ثعلبة،  بن  ثابت  بن  ورقيم  اأي�سًا،  الأن�سار  من  احلارث  بن  و�رشاقة  الأن�سار،  من  وهو  عبيد  بن  اأمين  هم:   )((

الأ�سعري الذي اأ�سيب باأوطا�ض، انظر: �سرية ابن ه�سام: 2/)))، واملغازي: )/22)، وتاريخ الطربي: )/)).

))( املغازي: )/)0).

))( املغازي: )/))).

)6( حممد يف املدينة: 0) وما بعدها.
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ْرن، وفر معهن 
َ
واأعظم اأ�سباب الهزيمة، فقد �سرخت الن�ساء والأطفال بعد اأن ا�ستد القتال فَفر

الرجال، وولى الجميع اأدبارهم هربًا من الموت وطلبًا للنجاة.

ولكن الواقع يدح�ض هذا الزعم؛ ذلك اأن اأمر ا�ستراك الن�ساء وا�ست�سحاب الذراري في 

الحروب اأمر �سائع معروف عند العرب، فكانت الن�ساء تخرج اإثارة للحما�ض، وا�ستنها�سًا 

وال�ستب�سال، فوجودهن  المقاومة  الرجال على  لقلوب  للعزائم، و�سحذاً  وا�ستثارة  للهمم، 

كان عامل قوة وت�سجيع، ولي�ض عامل �سعف وتثبيط.

يعزفن  حتى  القيان  بدر))(  في  الم�سركون  ا�ست�سحب  فقد  كثيرة؛  ذلك  على  والأمثلة 

ويهجون الم�سلمين، وفي اأُُحد قال �سفوان بن اأمية: »اخرجوا بالظعن، فاأنا اأول من فعل، 

 قتلى بدر«. فاأجابه اإلى ذلك عمرو بن العا�ض، وعكرمة 
ْ
َنُكم

ْ
ر فاإنه اأقَمُن اأن َيْحَفْظَنُكم وُيَذِكّ

بن اأبي جهل، واأبو �سفيان بن حرب، واآخرون، و�ساحت هند بنت عتبة تحث ن�ساء مكة 

على الخروج)2(.

وا�ستراك ن�ساء هوزان لي�ض اأمراً جديداً على العرب، بل اإن الن�ساء الم�سلمات كن ي�ستركن 

اأم �سليم تخرج يوم حنين ومعها خنجرها، وقد ربطته حول  القتال، فها هي ذي  اأي�سًاً في 

و�سطها، وكانت تدعو ر�سول اهلل لقتل الفارين، وكذلك فعلت اأم الحارث))(، وخرجت اأم 

عمارة في اأُُحد تقاتل ب�سيفها، وتدافع عن ر�سول اهلل فيقول لها: »ومن ُيطيق ما ُتطيقين يا اأم 

عمارة؟!«))(.

اأعمق  وخبرة  اأو�سع،  ومعرفة  اأبعد،  نظرة  على  قائمًا  فكان  ال�سمة  بن  دريد  راأي  اأما 

بالحروب ومالب�ساتها، واأن هذا اليوم كائن لما بعده من الأيام، واأن الن�ساء والذراري ينبغي 

اأنه قد غاب الجد والحد  ٍز وِعٍزّ في بالدهم وعليا قومهم، ول�سيما 
ْ
اأن يكونوا بماأمن وِحر

– كعب وكالب- عن المعركة، فال يريد دريد – وظروف الحرب هكذا- تعري�ض الن�ساء 

))( انظر: تف�سري القرطبي )/)2، وانظر اأي�سًا: ال�سرية النبوية عر�ض وقائع وحتليل اأحداث: ))).

)2( املغازي: )/202.

))( املغازي: )/)))، وتاريخ الطربي: )/))، و�سحيح م�سلم رقم ))0))(، و�سحيح ال�سرية النبوية ))6)(.

))( الطبقات )/)))، �سري اأعالم النبالء 2/))2.
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والذراري للخطر.

وحده  هو  فلي�ض  الهزيمة؛  في  م�ساعداً  عاماًل  كان  واإن  والذراري  الن�ساء  وا�ست�سحاب 

�سببًا في هزيمة الم�سركين وانت�سار الم�سلمين، ذلك اأن اهلل تعالى قد اأيد جنده واأمدهم بمدد 

من عنده، ثم كان للثبات العظيم الذي اأبداه الر�سول  وال�سفوة المختارة))( من �سحابته 

الكرام بالغ الأثر، فتغير بذلك وجه المعركة، حتى كان الن�سر حليف الم�سلمين. قال تعالى: 

}

 

.)2({

هذه  وولت  حنين،  في  حالفهما  ومن  وثقيف  هوازن  من  الم�سركين  جموع  انهزمت 

الفلول اأدبارها هائمة على وجهها، ل تلوي على �سيء، �سالكًة �سباًل مختلفة، حتى حطت 

ن�سر، وبني  بني  باأوطا�ض؛ وهم من هوازن ومن حالفها من  فع�سكروا  بع�سهم  بهم رحال 

ثقيف، وقد بعث ر�سول اهلل وراءهم  بنو غيرة من  اإلى نخلة وهم  انهزم  رئاب، ومنهم من 

اإلى مدينتهم، وهربوا  الثقفيين فقد هرعوا  اأغلب  اأما  الثنايا،  خياًل تتبعهم، ومنهم من �سلك 

اإلى ح�سونهم يتح�سنون بها، بعد اأن جمعوا اأكثر مما يحتاجون من الموؤن والماء، وتجهزوا 

بما يكفيهم لمدة طويلة. ثم اإنهم ن�سبوا على ح�سونهم المجانيق، وجمعوا الرماة الأقوياء 

الأ�سداء للدفاع عن المدينة، وال�ستماتة في �سبيلها))(.

ثقيف  وكانت  الطائف،  اإلى    اهلل  ر�سول  »وم�سى  ذلك:  فيقول  ذلك  الواقدي  يذكر 

على  ح�سن  عليهم– وهو  واأغلقوه  اأوطا�ض،  من  منهزمين  فيه  ودخلوا  ح�سنهم،  رموا  قد 

مدينتهم له بابان– و�سنعوا ال�سنائع للقتال وتهياأوا، واأدخلوا ح�سنهم ما ي�سلحهم ل�سنة لو 

ح�سروا«))(.

الأن�سار، والعبا�ض واأبو  املهاجرين، و�سبعة و�ستون من  ال�سابرة يومئذ: ثالثة وثالثون من  املئة  ال�سفوة املختارة هم   )((

�سفيان، انظر: املغازي: )/)0).

)2( التوبة: )26-2.

))( انظر: الكامل يف التاريخ: 266/2، مدينة الطائف: )).

))( املغازي: )/)2).
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الطائف  اأمر  ترك  اإن  اأنه  وراأى  وتح�سيناتهم،  الثقفيين  با�ستعدادات    اهلل  ر�سول  علم 

على هذه الحال؛ ف�سوف تكون مالذاً اآمنًا لكل المعادين لالإ�سالم والخارجين على �سلطته، 

ومعوًل من معاول الهدم، ومعقاًل لل�سرك، لذا عزم  على اإزالة هذا التجمع الذي �سيقف 

حتمًا في طريق الدعوة، اأو يعرقل م�سارها، فاتجه فوراً اإلى الطائف لمالحقة الفلول الفارة 

اإليها المتح�سنة فيها.

وبعد ذلك بداأ ر�سول اهلل في اتخاذ اإجراءات �سريعة محكمة، في اتجاهين: 

اأولهما: ا�ستعدادات كبيرة للتقدم نحو الطائف. 

 بها.
َّ
وثانيهما: تاأمين ظهره، وتح�سين موؤخرة جي�سـه في كل المناطق والأرجاء التي َمر

وبداأ ر�سول اهلل ي�ستكمل عدته، وي�ستمد قوًة اأخرى لجي�سه، فطلب من الطفيل بن عمرو 

به  اهلل، ولحق  ر�سول  اأراد  ما  الطفيل  فنفذ  الطائف،  في  به  ويلحق  بقومه  ياأتي  اأن  الدو�سي 

بنو دو�ض  ا�ستهر  الذي  الدبابات والمنجنيق  ا�ستخدام  باأربعمئة من قومه))(، ممن يجيدون 

دبابة  ومعه  اأيام  باأربعة  اهلل  ر�سول  مقدم  بعد  الطفيل  وقدم  الحرب،  في  وا�ستخدامه  بفنونه 

ومنجنيق)2(. وكان مع ر�سول اهلل من ن�سائه اأم �سلمة وزينب.

وجعل ر�سوُل اهلل على مقدمة جي�سه خالَد بَن الوليد، الذي �سلك طريق نخلة اليمانية))( 

ثم القرن))( ثم المليح))(، فبحرة الرغاء)6( حتى وادي لية))(، وهناك بنى م�سجداً و�سلى 

))( الطفيل بن عمرو: هو الطفيل بن طريف بن العا�ض بن ثعلبة بن فهم بن غنم بن دو�ض الدو�سي، بعثه ر�سول اهلل اإىل ذي 

الكفني �سنم عمرو بن حممة الدو�سي فاأحرقه، انظر: املغازي: )/)2)، الإ�سابة 2/)226-22.

)2( اخلرب بتمامه اأخرجه طبقات ابن �سعد: 2/))).

))( نخلة اليمانية: واد على ليلتني من مكة يقع يف بطن مر، انظر: معجم البلدان: )/))2.

))( القرن بينها وبني مكة ))) مياًل؛ وهي ميقات اأهل اليمن، معجم البلدان )/2)).

))( املليح: واد بالطائف، معجم البلدان )/6)).

)6( بحرة الرغاء: مو�سع يف لية يف ديار بني ن�رش؛ وهي من اأعمال الطائف، انظر: معجم البلدان: )/6)).

))( وادي لية: واد اأكرب من وادي )لقيم(، كثري املوا�سع، وفري الري، يف اأول طريق ال�سيل اإىل جهة ال�رشق اجلنوبي، قال 

ياقوت: و)لية( بت�سديدها من نواحي الطائف، مر به ر�سول اهلل حني ان�رشافه من حنني يريد الطائف، قال الفاكهي: 

اختلف املوؤرخون اأهي من الطائف اأم ل؟ والطائفيون يرون اأنها لي�ست من اأوديتهم، انظر: خري الدين الزركلي، ما 

راأيت وما �سمعت: ))).
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فيه، واأمر بقتل رجل من بني ليث لقتله رجاًل من هذيل، فكان اأول دم اأقيد به في الإ�سالم، 

لها  يقال  طريقًا  �سلك  ة( 
َّ
)ِلي ومن  فحرق))(.  الن�سري  عوف  بن  مالك  ق�سر  باإحراق  واأمر 

)ال�سيقة(، ثم خرج على )نخب()2( حتى )ال�سادرة(، وحرق وهو في طريقه اإلى الطائف 

حائطًا لأحد الثقفيين، ب�سبب رف�سه اأوامره بالخروج من الحائط))(.

ك))(، وذلك حين 
َ

والَح�س والدبابة  كالِمْنَجنيق  اأدوات حديثة    اهلل  ر�سول  وا�ستخدم 

اإل  ما هي  اهلل  ر�سول  ا�ستخدمها  التي  الأدوات  اأن  )وات(:  يذكر  كما  الطائف، ل  حا�سر 

اأدوات بدائية جّداً، اأخذها عن البيزنطيين))(.

وحين نزل جي�ض الم�سلمين في مكان مك�سوف قريب من الح�سن؛ ما كاد الجنود ي�سعون 

كثيرون،  اأنا�ض  ذلك  جراء  من  فاأ�سيب  ال�سهام،  من  بوابل  الأعداء  اأمطرهم  حتى  رحالهم 

وحينئذ عر�ض الحباب بن المنذر على ر�سول اهلل فكرة التحول من هذا الموقع اإلى مكان 

اآمن من ال�سهام، َفَقِبَل ر�سول اهلل الم�سورة، وكلفه فقال له: »انظر مكانًا مرتفعًا م�ستاأخراً عن 

القوم«، فخرج الحباب حتى انتهى اإلى مو�سع م�سجد الطائف)6( خارج القرية، وجاء اإلى 

النبي  فاأخبره، فاأمرهم اأن يتحولوا))(.

وقد قام النبي  بعملية ا�ستطالعية لمعرفة الأماكن التي َيْنُفُذ الم�سلمون منها اإلى الح�سن، 

يكلمهم،  اأن  بحجة  الأمان  ثقيف  من  طالبًا  فر�سه  على  الأ�سود  بن  زمعة  بن  يزيد  فاأر�سل 

لكن ما اإن دنا منهم حتى رموه بالنبال فقتلوه، لكن يعقوب اأخا يزيد بن زمعة ا�ستطاع اأن 

))( املغازي: )/)2)، و�سرية ابن ه�سام: 2/2)) يذكر اأن ق�رش مالك هدمه امل�سلمون.

)2( َنِخب: واد بالطائف، انظر: معجم البلدان: )/))2.

))( املغازي: )/)2)، �سرية ابن ه�سام: 2/2)) يذكر اأن احلائط خرب.

))( احل�سك ال�سائك: من الأ�سلحة اجلديدة التي ا�ستعملها ر�سول اهلل يف ح�ساره الطائف، وهو من و�سائل الدفاع الثابتة، 

اأربعة �سعب مدببة، واإذا رمي يف الأر�ض بقيت  تتاألف منها  ال�سليب، حتى  ويعمل من خ�سبتني ت�سمران على هيئة 

�سعبة منه بارزة تتعرث بها اأقدام اخليل وامل�ساة، فتعطل حركة ال�سري املطلوبة يف ميدان القتال، وقد اأمر ر�سول اهلل جنده 

بن�رش احل�سك ال�سائك حول ح�سن ثقيف، انظر: املغازي: )/)2) حا�سية رقم ))(، والطبقات الكربى لبن �سعد 

2/))2، والفن احلربي يف �سدر الإ�سالم، اللواء عبد الروؤوف عون: ))).
))( حممد يف املدينة: 2)-)).

)6( م�سجد الطائف: هو امل�سجد املعروف الآن مب�سجد ابن عبا�ض.

))( انظر: املغازي: )/6)).
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 يكمن وراء الح�سن، ويقب�ض على هذيل بن اأبي ال�سلت، ويقدمه للنبي ثاأراً لأخيه، ف�سرب 

الر�سول  عنقه))(.

هكذا ا�ستماتت ثقيف في الدفاع عن مدينتها، فظلوا يرمون الم�سلمين بالنبال، ويقاومون 

بعناد واإ�سرار خم�سة ع�سر يومًا)2(، متح�سنين في مدينتهم، مطمئنين اإلى مناعة اأ�سوارهم، 

اأن يفكر في كيفية اقتحام  اإلى    وكثرة موؤنهم، ووفرة غذائهم، وهذا ما حدا بر�سول اهلل 

على  المنجنيق  بن�سب  عليه  فاأ�سار  الفار�سي،  �سلمان  فا�ست�سار  جدارها،  وتهديم  المدينة 

الم�سلمون تحت  اأيام، حتى كان يوم )ال�سدخة( حيث دخل  الأ�سوار، ففعل وقاتلهم عدة 

فحرقت  بالنار،  المحمى  بالحديد  ثقيف  فرمتهم  المدينة،  جدار  اإلى  بها  متجهين  الدبابة 

الدبابة، وخرج الم�سلمون من تحتها، فان�سب عليهم الثقفيون بالنبال، فقتلوا منهم رجاًلً 

واأ�سابوا اآخرين))(.

اأدرك النبي  اأن العملية الهجومية الع�سكرية لم تنجح ولن تنجح، ولبد من التعامل مع 

الموقف بطريقة مغايرة، فاتجه اإلى ا�ستخدام اأ�سلوب اآخر وهو الهجوم المعنوي الدعائي، 

وله اأ�سكال مختلفة، منها: 

اأمره  بقطع اأعنابهم، فقد كلف يعلى بن مرة الثقفي بذلك؛ مهدداً بتدمير م�سدر الثروة 

والغنى لهم، وطلب من كل رجل اأن يقطع خم�ض حبالت من اأعنابهم))(، ولكن ثقيفًاً لم 

الم�سلمون من  ما عزم عليه  راأوا �سدق  فلما  تنزل عن عنادها،  ت�ستجب، ولم  تذعن، ولم 

القطع؛ طلبوا من ر�سول اهلل الكف عن ذلك، مذكرين اإياه ب�سرورة تركها هلل والرحم))(. 

))( انظر: املغازي: )/26)-)2).

)2( املغازي: )/6)) واختلفت امل�سادر يف حتديد مدة احل�سار، فالطربي يذكر يف )/2) اأنه ن�سف �سهر، يف حني يذكر 

يف: )) من اجلزء نف�سه اأنه اأكرث من ع�رشين ليلة، وهذا الختالف يعود اإىل اختالف الرواة الذين اأخذ عنهم املوؤلف، 

اأما ابن ه�سام يف ال�سرية 2/2)) فيذكر  اأكرث من ع�رشين ليلة، ثم يعود ويذكر �سبع ع�رشة ليلة، وابن اإ�سحاق: يف ال�سرية 

النبوية )/)2) يذكر ب�سعًا وع�رشين ليلة، وزاد املعاد )/26) يقول: ثمانية ع�رش يومًا.

))( املغازي: )/)2)-)2)، يذكر ابن �سعد يف طبقاته 2/))) عن مكحول: اأن النبي  ن�سب املنجنيق على اأهل 

الطائف اأربعني يومًا.

))( تاريخ الطربي: )/))، واملغازي: )/)2) و�سرية ابن ه�سام: 2/))).

))( ذكر ابن حبيب اأن اآمنة بنت وهب جدتها ال�ساد�سة من ثقيف، انظر: ابن حبيب، املحرب )، )) دار املعارف العثمانية 
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ومنها: تكليفه  المغيرة بن �سعبة واأبا �سفيان بالمناداة على ن�ساء قري�ض وبني كنانة في 

الطائف ومخاطبتهن، فقد كانت اآمنة بنت اأبي �سفيان عند عروة بن م�سعود، والفرا�سية بنت 

�سويد بن ثعلبة عند قارب بن الأ�سود، لكن المحاولة لم ُتْجِد نفعًا ب�سبب خوف الثقفيين على 

ن�سائهم من ال�سباء، واأخذ الم�سلمين اإياهّن ماًلً مغنومًا ل ي�ستطيعون ا�سترداده بعد ذلك))(.

يقول الماوردي: »لأن قتل الرجال مباح، وقتل ال�سبي محظور؛ �سار ال�سبي ماًلً مغنومًا 

ل ي�ستنزلون عنه اإل با�ستطابة النفو�ض«)2(.

لكن بني الأ�سود بن م�سعود ردوا على المغيرة بن �سعبة واأبي �سفيان طالبين منهم حث 

الر�سول  على عدم قطع اأعنابهم، وْليَدْعها لهم، وبذلك ا�ستجاب ر�سول اهلل لطلبهم اأماًلً 

في القتراب من نفو�سهم والتاأثير فيها، وانتهت هذه المحاولة لم�سلحة ثقيف.

ينزل من  َمْن  اأنَّ  الطائف:  عبيد  اإلى  نداء  توجيه  اآخر؛ وهو  اأ�سلوبًا  اهلل  ر�سول  وا�ستخدم 

الح�سن ويخرج اإلى الم�سلمين فهو حر، فخرج ثالثة وع�سرون من العبيد؛ منهم اأبو بكرة 

نفيع بن الحارث الثقفي، والمنبعث))(، والأزرق بن عقبة، ووردان وكان عبداً لعبد اهلل بن 

ربيعة، واإبراهيم بن جابر وغيرهم))(، فلما علمت ثقيف بهذه المحاولة �سدت عليهم طرق 

العبيد،  هوؤلء  برد  اهلل  ر�سول  طالبت  ذلك  بعد  ثقيف  اأ�سلمت  فلما  وحب�ستهم))(.  النزول 

فرف�ض قائاًل: »اأولئك عتقاء اهلل«، وبذلك اغتاظ الثقفيون على غلمانهم)6(.

 مروان بن قي�ض الدو�سي اأحد 
ُ
وقد وقعت في اأثناء الح�سار مواقف بين الطرفين، منها اأ�سر

 بن مالك الق�سيري- ليفتدي به اأهله الذين اأ�سابتهم ثقيف، وا�ستطاع 
ُّ
زعماء قي�ض- وهو اأَُبي

2)))م.
))( املغازي: )/)2)، و�سرية ابن ه�سام: 2/)))-))).

)2( املاوردي: الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية: ))).

))( كان ا�سمه امل�سطجع، فلما اأ�سلم �سماه ر�سول اهلل املنبعث، انظر: الواقدي املغازي )/))).

))( املغازي: )/))) وما بعدها.

))( اأ�سد الغابة )/)20 وما بعدها، الإ�سابة: )/))) �سرية ابن ه�سام: 2/)))-6)).

)6( املغازي: )/2))، �سرية ابن ه�سام: 2/)))، الدكتور اأكرم العمري: ال�سرية النبوية ال�سحيحة 0/2)).
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بذلك اأن يجبرهم على الإفراج عنهم وت�سليمهم له))(.

وت�سجل كتب التاريخ وال�سير ا�سطالع اأبي محجن الثقفي بـ: الدفاع عن مدينته، مزهّواً 

بقوته ومهارته وخبرته في الحروب، زاعمًا اأن الم�سلمين لم يجدوا رجاًل يح�سنون القتال 

غيرهم)2(. وقد بدا ذلك في مجابهته ومحاورته عمر بن الخطاب وهو على ح�سن الطائف 

قائاًل: يا عبيد محمد، اإنكم واهلل ما لقيتم اأحداً يح�سن قتالكم غيرنا، تقيمون ما اأقمتم ب�سر 

محب�ض ثم تن�سرفون، لم تدركوا �سيئًا مما تريدون، نحن ق�سي واأبونا ق�سًا واهلل ل ن�سلم ما 

حيينا، وقد بنينا حائطًا ح�سينًا. فناداه عمر: يا ابن حبيب، واهلل لنقطَعنَّ عليك معا�سك حتى 

تخرج من ُجْحِرَك هذا، اإنما اأنت ثعلب في جحر يو�سك اأن يخرج))(. 

َنُة بُن ح�سن من محاولة خداع ر�سول اهلل ، وذلك بال�سعي 
ْ
ي
َ
ومن المواقف ما فعله ُعي

لأخذ موافقته بالدخول على ثقيف في ح�سنهم ليكلمهم في الإ�سالم، فاأذن له ر�سول اهلل؛ 

لكنه خان الأمانة، وحث ثقيفًاًً على عدم ال�ست�سالم، واأوحى لهم باأن الر�سول  َملَّ المقام 

في الح�سار، ولما عاد ادعى اأمام ر�سول اهلل باأنه حث ثقيفًاً وحلفاءها على الت�سليم والدخول 

في الإ�سالم، واأخذ الأمان، ولكن ما اإن انتهى من حديثه حتى قال له ر�سول اهلل : »كذبت«، 

فقد نزل عليه الوحي يخبره بما ي�سمره عيينة، فانبرى عمر بن الخطاب  راغبًا من ر�سول 

اهلل اأن ياأذن له ب�سرب عنقه، فقال ر�سول اهلل: »ل، �سيتحدث النا�ض اأني اأقتل اأ�سحابي«))(.

موقفهم  و�سالبة  واإ�سرارهم  لعنادهم  الح�سار  اأثناء  الم�سركين  مدح  الذي  هو  وعيينة 

بالمتناع  الم�سركين  يمدح  باأنه  الم�سلمين  اأحد  عاتبه  فلما  كرامًا.  واهلل مجدًة  اأجل  قائاًل: 

من ر�سول اهلل قال: »اإني واهلل ما جئت لأقاتل ثقيفًاً معكم، ولكني اأردت اأن يفتح محمد 

الطائف، فاأ�سيب من ثقيف جارية اأطوؤها. لعلها تلد لي رجاًل؛ فاإن ثقيفًاً قوم مباركون«))(.

ولعيينة �سجل حافل بخيانة الم�سلمين، فقد ذكر الواقدي: اأن اأبا بكر  اأغلظ له يومئذ 

))( �سرية ابن ه�سام: 2/)))، جوامع ال�سرية: ))).

)2( املغازي:)/0))، 2))، )))، �سرية ابن ه�سام:2/))) حا�سية ))(، الإ�سابة )/)))-))).

))( املغازي: )/))).

))( املغازي: )/))).

))( يذكر ابن ه�سام يف ال�سرية 2/))) الق�سة ويقول: »اإن ثقيفا قوم مناكري«، ويوؤيد ابن الأثري ذلك 2/)26.
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اأبداً تو�سع في الباطل، كم لنا منك من يوم بني الن�سير،  اإنما اأنت  وقال: »ويحك ياعيينة، 

علينا  فتحر�ض  زعمت  كما  اأ�سلمت  ثم  ب�سيفك،  وتقاتلنا  علينا  تجلب  وخيبر،  وقريظة، 

عدونا«))(.

اأن  بلغني  فيقول: »وقد  لها،  بكر  اأبي  وتف�سير    اهلل  ر�سول  روؤيا  ابن ه�سام خبر  يورد 

ر�سول اهلل  قال لأبي بكر وهو محا�سر ثقيفًاًً: يا اأبا بكر، راأيت اأني اأهديت لي قعبة مملوءة 

زبداً، فنقرها ديك، فاأهراق ما فيها. فقال اأبو بكر: ما اأظن اأنك تدرك منهم يومك هذا ما 

تريد يا ر�سول اهلل. فقال ر�سول اهلل: واأنا ل اأرى ذلك)2(«.

وهنا اأذعن اأبو بكر وعمر لما قاله ر�سول اهلل، فقال اأبو بكر: »اهلل ور�سوله اأعلم، والأمر 

ينزل عليه من ال�سماء«، وقال عمر: »قد راأينا يوم الحديبية، ودخلني في الحديبية من �سك ما 

ل يعلمه اإل اهلل، والخيرة فيما �سنع ر�سول اهلل ، ولن اأراجعه في �سيء في ذلك الأمر اأبداً.. 

والأمر اأمر اهلل، وهو يوحي اإلى نبيه ما ي�ساء«))(. 

ر�سول  ا�ست�سار  فقد  الطائف،  فتح  في  اهلل  لر�سول  ُيوؤَْذْن  لم  اأنه  اإلى  ت�سير  الأحداث  اإن 

اأخْذَته،  اأََقْمَت عليه  اإن  الديلي فقال: ما ترى؟ فقال: ثعلب في جحر،  اهلل نوفل بن معاوية 

بع�ض  فت�سايق  بالرحيل))(،  النا�ض  في  َن  فاأَذَّ عمر،  اهلل  ر�سول  فاأمر  ي�سرك.  لم  ترْكَته  واإن 

القتال، فهجم الم�سلمون ثانية  اإلى  اأمر الن�سحاب، فاأمر ر�سول اهلل بالعودة  الم�سلمين من 

وا بذلك 
ُّ
ر

ُ
على �سور الطائف فاأُْثِخُنوا بالجراح، فقال ر�سول اهلل : اإنا قافلون اإن �ساء اهلل. ف�س

واأذعنوا))(. 

وكان الرتحال والعودة اإلى الجعرانة بعد ح�سار دام خم�سة ع�سر يومًا اإلى ع�سرين يومًا، 

وقال ر�سول اهلل حين بداأ الرتحال: »قولوا ل اإله اإل اهلل وحده، �سدق وعده، ون�سر عبده، 

وهزم الأحزاب وحده«، فطلب منه الم�سلمون اأن يدُعَو على ثقيف، فقال ر�سول اهلل: »اللهم 

))( املغازي: )/))).

)2( �سرية ابن ه�سام: 2/)))، املغازي: )/6))، تاريخ الطربي: )/))-)).

))( املغازي: )/6)).

))( زاد املعاد: )/)2).

))( زاد املعاد: ))).
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اهد ثقيفًاً وائت بهم«))(.

يذكر الم�ست�سرقون في م�ساألة فك الح�سار والن�سحاب كالمًا ي�سيدون فيه بب�سالة بني 

الذي  هو  الثقفيين  ثبات  واأن  بالم�سلمين،  الكبيرة  الخ�سائر  واإيقاعهم  ومقاومتهم،  ثقيف 

اأجبر الم�سلمين على فك الح�سار، ومن ذلك ما ذكره مونتجمري وات الذي قال: »لذلك 

بب�سالة،  ثقيف  بنو  قاوم  لقد  الح�سار،  اأوقف محمد  يومًا   
َ
ر َع�سَ  خم�سَة 

ّ
ِي ُم�سِ بعد  اأنه  نرى 

رجاله  فاإن  الح�سار  ا�ستمر  لو  اأنه  محمد  وراأى  الم�سلمين،  �سفوف  في  الخ�سائر  واأوقعوا 

�سوف ي�سابون بالملل، و�سوف يكون هناك المزيد من �سفك الدماء، واأن التو�سل اإلى اتفاق 

�سيتاأثر في حالة الح�سار  اأو �سعبًا، واأن مركزه في حنين  بعيداً  مع ثقيف فيما بعد �سي�سبح 

الطويل«)2(.

واأقول بداية: اإن اهلل تعالى لم ياأذن لر�سوله  بفتح الطائف، وقد جاء ذلك على ل�سان 

}))( فالأمر  ر�سول اهلل نف�سه، فهو الذي ُيوَحى اإليه {

وحي من اهلل له، وينزل عليه من ال�سماء، �سواء بالرحيل اأو البقاء. ثم اإن الم�سلمين لم يخ�سروا 

�سوى اثني ع�سر رجاًل))( من اثني ع�سر األفًا، وهذه خ�سارة ل تذكر بالن�سبة لخ�سارة الجيو�ض 

في المعارك والحروب.

على اأن الم�سلمين لم ي�سابوا بال�سجر والملل، بل اإنهم اأرادوا موا�سلة القتال لبلوغ الن�سر 

ن الغنائم وال�سبايا في  مَّ
ن ظهره، واأَ مَّ

وعدم الن�سحاب. ثم اإن مركز النبي  لم يتاأثر، فقد اأَ

الجعرانة من اأي اأذى اأو غارة، واأن ر�سول اهلل  حين قرر الرتحال والعودة اإلى الجعرانة 

للنظر في اأمر الغنائم، ترك ثقيفًاً �سبه محا�سرة من القبائل الأخرى، التي اأ�سلمت واأ�سبحت 

منا�سرة للدين الجديد.

وبهذا وجدت ثقيف نف�سها بعد هزيمتها في حنين وح�سار الم�سلمين لها في عزلة عن 

))( زاد املعاد: )))، وانظر: الكامل يف التاريخ: )26 وكذلك يف �سرية ابن ه�سام )/))) من طريق ابن اإ�سحاق من 

دون �سند، وانظر: زاد املعاد )/)2).

)2( حممد يف املدينة: )).

))( النجم: )-).

))( كانوا �سبعة من قري�ض، واأربعة من الأن�سار، ورجاًل من بني ليث، انظر: �سرية ابن ه�سام: 6/2))-))).
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القبائل العربية الأخرى، بل في ظل معاداة بع�سها، ف�سعرت بح�سار اآخر من نوع جديد، 

�سبب لها اأزمة اقت�سادية))(.

بعد ح�سار الطائف-وما تبعه من اأحداث- اأمر النبي  اأ�سحابه بالرحيل والعودة اإلى 

الجعرانة، للنظر في اأمر الأ�سالب والأ�سرى والغنائم التي تركها تحت اإمرة بديل بن ورقاء 

الخزاعي)2(، وبعد و�سوله �سرع في تق�سيمها بين ال�سحابة وكل الذين �ساركوا في الحرب 

والنت�سار، وكلف ب�سر بن �سفيان الخزاعي �سراء ك�سوة لل�سبايا، فال يخرج اأحد منهم من 

الجعرانة اإل كا�سيًا، ففعل ب�سر ما اأمر به ر�سول اهلل))(.

واأخذ ر�سول اهلل في »اإعطاء الموؤلفة قلوبهم من الخم�ض ليحببهم في الإ�سالم، يتاألفهم 

ويتاألف بذلك قومهم، فقد كانوا اأ�سرافًا من اأ�سراف النا�ض، منهم: اأبو �سفيان وابنه معاوية، 

وحكيم بن حزام، والحارث بن الحارث بن كلدة، والحارث بن ه�سام، وغيرهم من �سادات 

قري�ض«))(. وقد اأعطاهم ر�سول اهلل كثيراًً حتى يقوي اإ�سالمهم، وكان للثقفيين ن�سيب وافر 

بعير،  مئة  كلدة  بن  الحارث  بن  والن�سر  جارية  بن  اأ�سيد  ل  ح�سّ فقد  الأعطيات،  هذه  من 

من  وهم  بعيراً،  خم�سين  حارثة  بن  العالء  ن�سيب  وكان  المئة))(.  دون  نوفل  بن  ومخرمة 

الثقفيين المخالفين لقري�ض)6(.

لكن ر�سول اهلل لم يعط الأن�سار �سيئًا؛ فظنوا اأن ر�سول اهلل اأ�سبح في غًنى عنهم بعد اأن لقي 

قومه، فلم يعد يحفل بهم، فقالوا: لقي ر�سول اهلل قومه، اأما حين القتال فنحن اأ�سحابه، واأما 

م فقومه وع�سيرته. فو�سل ذلك اإلى ر�سول اهلل فغ�سب غ�سبًا �سديداً))(.
ْ

حين الَق�س

واأتى ر�سوَل اهلل وفُد هوازن معلنين اإ�سالمهم، وكان مع ر�سول اهلل من �سبي هوازن �ستة 

))( املغازي: )/))) وما بعدها، تاريخ الإ�سالم: )/)))-)))، تاريخ ال�سعوب الإ�سالمية: )62-6.

)2( املغازي: )/)2)، الكامل يف التاريخ: 266/2.

))( املغازي: )/))).

))( �سرية ابن ه�سام: )/)))-6))، املغازي: )/))).

))( املغازي: )/)))-6)).

)6( الطبقات 0/2)).

))( �سرية ابن ه�سام: )/2))-))).
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ُته. وقالوا لر�سول اهلل: اإنا  اآلف من الذراري والن�ساء، ومن الإبل وال�ساء ما ل ُيدَرى ما ِعدَّ

اأ�سل وع�سيرة، وقد اأ�سابنا من البالء ما لم يْخَف عليك، فامُنْن علينا، َمنَّ اهلل عليك))(. وقام 

الحظائر)2( عماتك  في  اإنما  اهلل،  ر�سول  »يا  فقال:  د- 
َ
ر �سُ اأبا  يكنى  زهير-  له  يقال  رجل 

اأو  ْمر  �سِ اأبي  بن  الحارث  ماَلْحنا))(  اأنا  يكُفْلنك، ولو  ُكنَّ  الالتي  وخالتك وحوا�سنك))( 

النعمان بن المنذر، ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به، رجونا عطَفُه وعاِئَدَته))( علينا، واأنت 

خير المكفولين«)6(.

اهلل  ر�سول  يا  فقالوا:  اأموالكم؟  اأم  اإليكم  اأحب  ون�ساوؤكم  اأبناوؤكم   : اهلل  ر�سول  فقال 

ا ما كان  دُّ اإلينا ن�ساَءنا واأبناَءنا، فهو اأحبُّ اإلينا. فقال لهم: اأمَّ ُ
خيرتنا بين اأموالنا واأح�سابنا، بل َتر

لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، واإذا ما اأنا �سليت الظهر بالنا�ض فقوموا فقولوا: اإنا ن�ست�سفع 

بر�سول اهلل اإلى الم�سلمين، وبالم�سلمين اإلى ر�سول اهلل في اأبنائنا ون�سائنا، ف�ساأعطيكم عند 

به،  اأمرهم  بالذي  فتكلموا  قاموا  الظهر،  بالنا�ض  اهلل  ر�سول  فلما �سلى  لكم.  واأ�ساأل  ذلك، 

فقال ر�سول اهلل: واأما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: وما كان 

لنا فهو لر�سول اهلل. وقالت الأن�سار: وما كان لنا فهو لر�سول اهلل. فقال الأقرع بن حاب�ض: 

اأما اأنا وبنو تميم فال. وقال عيينة بن ح�سن: اأما اأنا وبنو فزارة فال. وقال عبا�ض بن مردا�ض: 

اأما اأنا وبنو �سليم فال، فقالت بنو �سليم: بلى، ما كان لنا فهو لر�سول اهلل. فقال لهم العبا�ض: 

ْنُتُموني))(.  َوهَّ

ا َمْن تم�سك منكم بحقه من هذا ال�سبي؛ فله بكل اإن�سان �ستُّ فرائ�ض،  فقال ر�سول اهلل: اأمَّ

))) وما  للماوردي:  الدينية  والوليات  ال�سلطانية  الأحكام  اأي�سًا يف:  انظر خرب ذلك   ،(((/( ابن ه�سام:  �سرية   )((

بعدها، حتقيق اأحمد البغدادي.

)2( احلظائر: جمع حظرية؛ وهي الزرب التي ت�سنع لالإبل والغنم لتكفها، وكان ال�سبي يف حظائر مثلها.

))( حوا�سنك: يعني الالتي اأر�سعن النبي ، وقد كانت حا�سنته من بني �سعد بن بكر من هوازن، انظر: حا�سية حمقق 

�سرية ابن ه�سام )/))).

مر الغ�ساين: ملك ال�سام من العرب، والنعمان بن املنذر: ملك  ))( ماحلنا: اأر�سعنا، وامللح الر�ساع، واحلارث بن اأبي �سِ

العراق من العرب.

))( عائدته: ف�سله.

)6( �سرية ابن ه�سام: )/))).

))( وهنتموين: اأ�سعفتموين بعد اأن طلبُت ذلك با�سمكم، انظر: �سرية ابن ه�سام )/2)).
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ُه، فردوا اإلى النا�ض اأبناَءُهم ون�ساَءُهم))(.
ُ
ٍي اأ�سيب

ْ
ِمْن اأوِل �َسب

هكذا اأعلن ر�سول اهلل  عن نزوله ونزول بني ها�سم وبني المطلب جميعًاً عن ح�ستهم 

من �سبي هوازن، فاقتدى به بقية الم�سلمين، ووعد بالعفو عن الذين لم يح�سروا معهم اأمثال 

مالك بن عوف الن�سري، وقد �ساألهم عنه، فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف. فقال ر�سول اهلل: 

 مالك 
َ

اأخبروا مالكًا اأنه اإن اأتاني م�سلمًا رددت عليه اأهله وماله، واأعطيته مئة من الإبل. فاأُِتي

بذلك، فخرج اإليه من الطائف، وقد كان مالك خاف ثقيفًاً على نف�سه اأن يعلموا اأن ر�سول 

َئْت له، واأمر بفر�ض له، فاأتي به اإلى الطائف 
ّ
اهلل  قال له ما قال فيحب�سوه، فاأمر براحلته فُهِي

فخرج لياًل، ولحق بر�سول اهلل فاأدركه بالجْعرانة اأو بمكة، فرد عليه اأهله وماله، واأعطاه مئة 

 :)((  واأ�سلم وح�سن اإ�سالمه، وقال مادحًا النبي ،)من الإبل)2

ِبِمْثِلِه �َشِمْعُت  َوَل  ــــُت  َراأَيْ اإِْن  ــا  ــِدَم ــِل ُمــَحــمَّ ــْث ــِم ــهــم ِب ــِض كــِلّ ــا� ــن ــي ال ف

اْجتُِدي اإذا  للجزيِل  ــَطــى  َواأْع ـــى  ــي غِداأَْوَف ــا ف ــْرَك عــمَّ ــِب ــْخ ــاأْ يُ ــشَ ــ� ومــتــى تَ

وا�ستعمله ر�سول اهلل على لواء يقاتل به ثقيفًاًً، ف�سد عليهم الوثاق، و�سيق عليهم الخناق، 

فكان ل يخرج لهم �سرح اإل اأغار عليه واأخذه منهم))(.

ذلك،  في    النبي  رغبه  وقد  والم�سلمين،  اهلل  ر�سول  عن  الدفاع  في  مالك  وا�ستمات 

فوعده بالمال والغنائم وكل ما يح�سل عليه، في مقابل الخم�ض لر�سول اهلل، ول اأدل على 

موقف مالك وما كان يغنمه منهم من اأنه اأر�سل مرة اإلى ر�سول اهلل مئة بعير واألف �ساة))(.

محا�سرتها  اهلل  ر�سول  فقرر  بها،  حاق  ما  برغم  و�سلفها  عنادها  على  ثقيف  وظلت 

بحلفائها من قبائل هوازن، ون�سر، وثمالة، وفهم، ودو�ض، و�سلمة من قي�ض؛ بقيادة مالك 

ابن عوف ح�ساراً اقت�ساديًا واجتماعيًا.

))( �سرية ابن ه�سام: )/2)).

)2( انظر: �سرية ابن ه�سام: )/2)).

))( �سرية ابن ه�سام: )/2)).

))( �سرية ابن ه�سام: )/2)).

))( املغازي: )/))).
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ودخل ال�سعراء الثقفيون في معارك �سعرية مع حلفاء الأم�ض اأعداء اليوم، فقال اأبو محجن 

الثقفي عندما ُنِهبت اأغنامه))(: 

ـــا ـــنَ ـــبَ ـــان ــــاب الأعـــــــــــــداء ج ــــه ـــْهت ـــَم ـــْل ـــشَ ــــا بَــــِنــــي � ــــزونَ ــــغ ثــــم ت

ــــْهواأتـــــــــانـــــــــا مـــــــالـــــــٌك ِبــــــِهــــــُم ــــحــــرَم ـــاً لـــلـــعـــهـــِد وال ـــش ـــ� ـــاق ن

ــــنــــا ـــــي مــــنــــاِزِل ــــــــــا ف ــــــــــْونَ ـــْهواأَتَ ـــَم ـــق ـــــــــــي ِن ـــا اأُوِل ولــــقــــد ُكــــنَـّ

ترى ما الذي كان يهدف اإليه النبي  من جراء تلك الأعمال والإجراءات التي اتخذها 

�سد ثقيف؟ وهل اآتت هذه الأعمال اأُُكَلها فتحقق للنبي ما اأراد؟

من ا�ستعرا�ض الأحداث نجد اأن النبي  حقق بهذه الإجراءات مكا�سب عدة ذات اأبعاد 

)ا�ستراتيجية(، وع�سكرية، واجتماعية، واقت�سادية.

وغربه،  الحجاز  جنوب  عرب  من  قبائل    النبي  ك�سب  )ال�ستراتيجية(  الناحية  فمن 

و�سمهم اإلى جانبه، فتحولوا في عالقتهم بثقيف من حلفاء اإلى اأعداء)2(.

ومن الناحية الع�سكرية ك�سب جي�سه فلم يخ�سر اأحداً من الم�سلمين في معركة مفتوحة، 

وح�سار قد يطول اأمده، ويت�سع مداه، ثم اإن ر�سول اهلل لم يهدف يومًا ما اإلى القتل و�سفك 

الإ�سالم  في  فيدخلوا  ر�سدهم  اإلى  يثوبون  ما  يومًا  علهم  للتوبة،  فر�سًة  لهم  فترك  الدماء، 

طواعية، ولهذا لم يمعن في قتلهم اأو معاداتهم.

نفعًا،  اأكثر  و�سداقته  ه  وِدّ ك�سب  باأن  الثقفيين  اإقناع  في  نجح  الجتماعية  الناحية  ومن 

من  وعودوا  من جيرانهم،  قد حو�سروا  اأنهم  ول�سيما  معاداته))(،  من  لهم  فائدة  واأح�سن 

حلفاء الأم�ض، فاأ�سبحوا في عزلة عن �سائر العرب.

ومن الناحية القت�سادية نجد اأن النبي  قد نجح في تحويل كفاية الطائف بهذا الح�سار 

))( �سرية ابن ه�سام: )/)))، 6)).

)2( املغازي: )/))) وانظر اأي�شً�: ثقيف من �شدر االإ�شالم حتى �شقوط اخلالفة االأموية: )).

))( انظر: ثقيف من �شدر االإ�شالم حتى �شقوط اخلالفة االأموية: )).
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اأوطاأ الأر�ض  اإلى جوع وا�ستجداء))(، وقد جاء ذلك على ل�سان عبد ياليل حين قال: »قد 

غلبة، ونحن في ح�سن في ناحية من الأر�ض، والإ�سالم حولنا فا�ض، واهلل لو قام على ح�سننا 

�سهراً لمتنا جوعًا، وما اأرى اإل الإ�سالم، واأنا اأخاف يومًا مثل يوم مكة«)2(.

�سيا�سته،  له، وح�سن  بتاأييد اهلل  اأراد  للنبي ما  الواقع، وتحقق  اأذعنت ثقيف لالأمر  هكذا 

وا�ستجاب اهلل دعاء نبيه: »اللهم اهد ثقيفًاً وائت بهم«. فهل اأتت ثقيف طائعًة م�سالمًة تطلب 

الإ�سالم وتعتنق الدين الجديد؟ هذا ما �سوف تبحثه ال�سفحات القادمة.

 توالت المحن وال�سربات على ثقيف الواحدة تلو الأخرى، بعد اأن تركها ر�سول اهلل

وفك عنها الح�سار الع�سكري، وعا�ست اأيامًا ع�سيبًة تعاني ح�سار القبائل من حولها؛ ح�ساراً 

ا�ستمر من ذي القعدة �سنة 8 للهجرة اإلى رم�سان �سنة 9 للهجرة))(.

فدخلوا  بع�ض رجالها وحلفائها  عنها  وتخلى  والرعي،  التجارة  من  منعها جيرانها  لقد 

في الإ�سالم؛ اأمثال: يعلى بن مرة )يعلى بن �سبابة( بن عثمان الثقفي))(، والمغيرة بن �سعبة، 

ومن حلفائها بجير بن )زهير( بن اأبي �سلمى))(، فقد �سهد الأول والثاني مع ر�سول اهلل بيعة 

الر�سوان، وخيبر، وفتح مكة، وحنين، والطائف)6(. كما �سهد بجير – وهو �ساعر- حنين، 

وهجا الحلفاء البدو من هوزان وثقيف))(.

ودخل في الإ�سالم ثقفيون من حلفاء بني زهرة؛ مثل ال�سالء بن جارية )حارثة(، واأ�سيد 

))( تاريخ ال�سعوب الإ�سالمية: 62.

)2( املغازي: )/)6).

))( �سرية ابن ه�سام: )/))).

))( املعارف: 6)2، ويعلى بن مرة هو من �سحابة ر�سول اهلل يف ثقيف، وكان قد اأمره النبي بقطع اأعناب ثقيف.

))( ذهب الب�حث ح�شني حممد �شليم�ن يف درا�شته )ثقيف من �شدر االإ�شالم حتى �شقوط اخلالفة االأموية(: 6) اإىل اأن 

بجري ابن اأبي �سلمى ثقفي، ول اأدري اإىل اأي م�سدر ا�ستند يف تلك الن�سبة، وال�سواب اأنه من مزينة فهو ابن ال�ساعر 

زهري بن اأبي �شلمى، وا�شم اأبي �ُشلمى ربيعة بن ُقرط بن احل�رث بن م�زن بن خالوة بن ثعلبة بن ثور املزين، فهو اإذاً 

لي�ض ثقفّيًا، وهناك بجري الثقفي �سحابي اآخر، ولكنه لي�ض ابن زهري، ولي�ض �ساعراً، فوقع الباحث يف خلط بينهما، 

وقد ذكرهما ابن الأثري يف اأ�سد الغابة )/)22.

)6( طبق�ت ابن خي�ط: )/)2)، والإ�سابة: 6/))6.

))( طبقات ابن �سعد: )/2)).
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بن جارية وابنه حبيب؛ وهما ممن تاألفهم ر�سول اهلل ووزع فيهم غنائم هوازن، بل �ساواهم 

باأبي �سفيان.

بتعاليمه،  وتاأثروا  الإ�سالم  فيهم  فاأثر  الثقفيين،  من  قليل  غير  نفر  الإ�سالم  دخل  وهكذا 

وقبيلتهم،  اهلل �سد مدينتهم  القبلي، ووقفوا مع ر�سول  التع�سب  بعدالته، وكرهوا  واأح�سوا 

روؤ�ساوؤهم  واأ�سبح  القبيلة،  اأبناء  وزعمائها  ثقيف  رجال  من  وغيرهم  هوؤلء  وباإ�سالم 

وزعماوؤهم- وعلى راأ�سهم عبد ياليل بن عمرو- في حيرة من الأمر، ي�ست�سيرون هذا وذاك 

في اأمر الأزمة الخانقة، والمدينة المحا�سرة))(.

وازدادت الأزمة وتعقدت وت�سابكت باإ�سالم عروة بن م�سعود الثقفي، اأحد كبار رجالت 

 للطائف، فقد  اأثناء ح�سار النبي  اأبنائها. وكان عروة غائبًا  اأ�سماء  ثقيف، وا�سم لمع من 

في  الثقفي  �سلمة  بن  غيالن  مع  وال�سبور  والعرادات  والمنجنيق  الدبابات  �سنع  يتعلم  كان 

جر�ض)2(، فلما عاد من جر�ض وعلم بالح�سار وفتح مكة؛ �سرح اهلل �سدره لالإ�سالم، وذهب 

اإلى النبي معلنًا اإ�سالمه، فاأدركه قبل دخول المدينة))(.

اإليه عن قرب؛ محاوراً ومفاو�سًا ومناق�سًا في   وتعرف  النبي  اأن فاو�ض  وعروة �سبق 

�سلح الحديبية �سنة 6هـ، ثم متاأثراً ب�سخ�سية ر�سول اهلل تاأثراً كبيراً، حتى ظل ذلك الم�سهد 

عالقًا في ذهنه، ماثاًل حيًا في �سميره وفكره، حتى اإنه عاد بعد هذه المحاورة يقول لقري�ض: 

»اإني قد جئت ك�سرى في ملكه، وقي�سر في ملكه، والنجا�سي في ملكه، واإني ما راأيت ملكًا 

ِلمونه ل�سيء اأبداً«))(.
ْ

قط مثل محمد في اأ�سحابه، ولقد راأيت قومًا ل ُي�س

يعلن ذلك  لم  الإ�سالم، واإن  الدخول في  الم�سهد �ساورته فكرة  اأن عروة بعد هذا  لبد 

عتبة  على  ال�سرك  رداء  فخلع  الطائف  بح�سار  و�سمع  والفتح،  اهلل  ن�سر  جاء  حتى  �سراحة 

بين  نفوذه  قوة  م�ستخدمًا  الجديد؛  الدين  لخدمة  طاقاته  ووظف  اإ�سالمه،  واأعلن  الإيمان، 

))( املغازي: )/62).

)2( من خماليف اليمن من جهة مكة، انظر: �سرية ابن ه�سام: )/0)) )احلا�سية(.

))( املغازي: )/60)، �سرية ابن ه�سام: )/))).

))( �سرية ابن ه�سام: )/))).
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اأمراً، ول يردون له طلبًا، راغبًا في اأن ياأذن له ر�سول اهلل  اأنهم ل يع�سون له  قومه، ظنًا منه 

بالذهاب اإلى ثقيف، قائاًل له: »اأنا اأحب اإليهم من اأبكارهم«))(، لكن ر�سول اهلل كان يدرك 

بثاقب نظره وبعد راأيه طبيعة ثقيف – لما فيهم من نخوة المتناع- اأنهم قاتلوه قائاًل: »اإنهم 

اإذن قاتلوك«)2(.

وتحت الإلحاح ال�سديد اأذن له النبي بالخروج اإلى الطائف، فدخلها بعد خم�ض ليال دون 

المرور على بيت الالت، وكانت زيارة بيت الالت تقليداً متبعًا عند الم�سافرين والعائدين، 

الجاهلية، فطلب  القوم بتحية  ال�سفر، ثم حياه  بعلة تعب  ارتياب تبددت  فارت�سمت عالمة 

العقول،  وتحيرت  الأب�سار،  �سخ�ست  هنا  اإليه.  ودعاهم  الإ�سالم،  بتحية  يحيوه  اأن  منهم 

يعدد  اأخذ  لكنه  ويعّنفونه،  يذكرونه  القوم  ووقف  جديد،  من  براأ�سها  تطل  الريب  وعادت 

منفذين  قتله،  على  واأجمعوا  بليل  اأمرهم  القوم  فدبر  الدين،  ومحا�سن  الإ�سالم  مناقب  لهم 

فعلتهم في اليوم التالي عند اأدائه ال�سالة، فاأ�سابه اأو�ض بن عوف- وهو من بني مالك- فاأرداه 

قتياًل))(، وهكذا �سرب عروة بمقتله مثاًلً رائعًا في الثبات على الدين، والت�سحية في �سبيل 

بها،  اهلل  اأكرمني  كرامة  قال:  في دمك؟  ترى  »ما  له:  قيل  وا�سحًا حين  ذلك  بدا  العقيدة، 

اأن  قبل    اهلل  ر�سول  قتلوا مع  الذين  ال�سهداء  في  ما  اإل   
َّ
في فلي�ض  اإلي،  اهلل  �ساقها  و�سهادة 

يرتحل عنكم فادفنوني معهم. فدفنوه معهم«))(.

اأن  اأراد  باأنه  ت�سرفه  على  بالإ�سالم، »وحكم  عروة  اقتناع  في  الت�سكيك  )وات(  حاول 

يقطع على بني مالك الطريق نحو تحالفهم مع الر�سول، اأو اأنه كان بعمله هذا يريد اأن يعرف 

الر�سول اأنه الرجل الأول في الطائف، واأن اأهلها جميعًاً �سوف يتبعونه«))(.

اإلى  ي�سارع  اأن  اأراد  الأحالف؟ وهل  له ولقومه  ذاتيًا ومغنمًا �سخ�سيًا  اأراد مك�سبًا  فهل 

))( �سرية ابن ه�سام: )/)))، قال ابن ه�سام: ويقال من اأب�سارهم.

)2( �سرية ابن ه�سام: )/))).

))( زعمت بنو مالك اأنه قتله رجل منهم يقال له اأو�ض بن عوف، اأخو بني �سامل بن مالك، وتزعم الأحالف اأنه قتله رجل 

منهم من بني عتاب بن مالك؛ يقال له وهب بن جابر، انظر: �سرية ابن ه�سام: )/2)).

))( انظر: �سرية ابن ه�سام: )/2)).

))( انظر: ثقيف من �شدر االإ�شالم حتى �شقوط اخلالفة االأموية: )).
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التحالف مع النبي  قاطعًا بذلك الطريق على بني مالك فال ي�سبقوه اإليه؟. ل�سك اأن هذا 

كالم مردود، لعدة اأ�سباب، منها: 

اأوًل:  اأن العـبرة بالخواتيـم، وقد ختـمت حيـاة عروة ب�سهادة رزقه اهلل اإياها. على اأن النبي 

قومه«))( وهذه  في  يا�سين  لكمثل �ساحب  قومه  في  مثله  »اإن  بقوله:  له  �سهد   

وحدها تكفي.

ثانيًا:  اأن ر�سول اهلل لي�ض دخياًل على قومه بل هو منهم وفيهم وعا�ض بين ظهرانيهم في 

مكة ما يزيد على خم�سين عامًا، ويعلم اأن عروة اأحد المعنيين بقوله �سبحانه وتعالى: 

})2(؛ فهو يعلم قدر كل منهم ومنزلته. }

وهناك �سبب ثالث اأتفق فيه مع اأحد الباحثين الذي ف�سر راأي )وات( قائاًل: »ربما بنى 

مع  تحالفهم  نحو  مالك  بني  على  الطريق  قطع  في  عروة  برغبة  يخت�ض  فيما  راأيه  )وات( 

بني  لإ�سالم  تتو�سط هوازن  وقد  اأ�سلمت،  التي  كانوا حلفاء هوازن  مالك  بني  اأن  الر�سول؛ 

مالك لدى الر�سول. 

اأ�سلموا قبل  والحقيقة اأن هذا احتمال �سعيف، وقول مردود عليه، ذلك اأن بني �سفيان 

هوازن، وح�سلوا على فيء من اأموال هوازن، وهم حلفاء لالأحالف من ثقيف، و�سلتهم بهم 

اأكبر من �سلة بني مالك بهوازن، ي�ساف اإلى ذلك اأن هذه كلها اأفكار قبلية بعيدة عن اأخالق 

الإ�سالم، التي تعامل الجميع على قدم الم�ساواة«))(.

َتَوقٌُّع  واإ�سالمهم  له  الطائف  اأهل  اتباع  وات-  قول  حد  – على  عروة  توقع  اأن  »كما 

�سعيف، بعدما راأينا من عناد ثقيف، و�سدة مقاومتها للر�سول اأثناء ح�ساره مدينتهم«))(.

بموت عروة بن م�سعود حزن ر�سول اهلل وقال فيه مقولته، وظلت ثقيف تواجه تبعة ما 

فعلت، و�سوء ما عليه اأقدمت، وبدا الثقفيون منفردين بعداوة الم�سلمين، وبداأ الياأ�ض يدب 

))( انظر: �سرية ابن ه�سام: )/2)).

)2( الزخرف: )).

))( ثقيف من �شدر االإ�شالم حتى �شقوط اخلالفة االأموية: )).

))( ثقيف من �شدر االإ�شالم حتى �شقوط اخلالفة االأموية: )).
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اإلى روؤو�ض القبيلة وزعمائها؛ فماذا هم فاعلون، وقد زادوا الطين ِبلًَّة، والأمر �سدة؟ بعد اأن 

اإن  ثم  لهم،  اهلل  ر�سول  اأثناء ح�سار  ال�سلح  يد  بمد  يبادروا  فلم  لهم،  �سنحت  فر�سًا  �سيعوا 

 وغروَرهم اأعماهم، حتى جنت على نف�سها براق�ض بقتلها عروة، ثم اإنهم واإن عقدوا 
ْ
ُهم

َ
ر

ْ
ِكب

العزم على ال�سلح؛ َفَمْن ِمْن زعماء ثقيف يتقدم الآن لجمع راأيها، وراأب �سدعها، وتوحيد 

كلمتها، وقيادة اأمرها نحو تحقيق �سلح ينهي الأزمة، ويحل العقدة، ويفك الح�سار؟، فما 

العمل الآن والم�سائب على ثقيف تترى؟ األم يكن ال�سلح اأجدر واأنفع؟ 

لربما حدث كبار المالأ اأنف�سهم بهذا، واأ�سمروا تلك الرغبة في �سدورهم، ولكن اأحداً 

لم يكن يجروؤ على فعل ذلك، حتى واإن تنادوا اإلى ال�سلح مع الر�سول ؛ فمن الذي يتقدم 

وي�سطلع بهذا الجهد، وثقيف تتنازعها زعامات وانق�سامات، وتحالفات وخالفات، فَمِن 

الذي يبادر ويتحرك؟

لبد اإذن للزعامات الثقفيةاأن ت�سعى اإلى تحكيم العقل، وتنا�سي الخالفات وال�سراعات 

القبلية، ومن هنا تحرك عمرو بن اأمية الثقفي))(، فزار عبد ياليل بن عمرو الثقفي - وكان 

اأمية يقول لك:  اإن عمرو بن  له:  اإليه من يقول  اأر�سل  – »حتى دخل داره، ثم  بينهما �سيء 

اإلي؟ قال: نعم، وها هو  . قال: فقال عبُد ياليل للر�سول: ويلك! اأعمرو اأر�سلك 
َّ
اإلي اخرج 

ذا واقفًا في دارك. فقال: اإن هذا ل�سيء ما كنُت اأظنه، لعمرو كان اأمنع في نف�سه من ذلك. 

فخرج اإليه، فلما راآه رحب به، فقال له عمرو: اإنه قد نزل بنا اأمر لي�ست معه هجرة، اإنه قد 

كان من اأمر هذا الرجل ما قد راأيت، قد اأ�سلمت العرب كلها، ولي�ست لكم بحربهم طاقة، 

فانظروا في اأمركم. فعند ذلك ائتمرت ثقيف بينها. 

ٌب)2(، ول يخرج 
ْ
ر �سِ ياأمن لكم  اأنه ل  ترون  اأفال  لبع�ض:  بع�سهم  فقال  النا�ض  وتحدث 

منكم اأحد اإل اقتطع؟ فائتمروا بينهم، واأجمعوا اأن ير�سلوا اإلى ر�سول اهلل رجاًل، كما اأر�سلوا 

اأن  اأن يفعل، وخ�سي  عروة، فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير، وكان �سن عروة، فاأبى 

ُت فاعاًل حتى تر�سلوا معي رجاًلً، فاأجمعوا اأن يبعثوا 
ْ

نع بعروة، فقال: ل�س ي�سنع به كما �سُ

))( هو عمرو بن اأمية اأحد دهاة العرب، واأحد اأ�رشاف بني عالج من بني مالك.

)2( ال�رشب: املال الراعي، وهو اأي�سًا: الطريق والنف�ض، انظر حا�سية �سرية ابن ه�سام )/2)).
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معه رجلين من الأحالف هما: الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب، و�سرحبيل بن غيالن 

ابن �سلمة بن معتب، ومن بني مالك عثمان بن اأبي العا�ض بن ب�سر بن عبد دهمان من بني 

�َسة بن ربيعة من بني الحارث، 
َ
ي�سار، واأو�ض بن عوف من بني �سالم بن عوف، ونمير بن َخر

فخرج بهم عبد ياليل، وهو ناب))( القوم، و�ساحب اأمرهم، ولم يخرج بهم اإل خ�سية ِمْن 

ِنَع بعروَة؛ لكي َي�ْسَغَل كلُّ رجل منهم- اإذا رجعوا اإلى الطائف- رْهَطُه«)2(. مثِل ما �سُ

ظهر وفد ثقيف قادمًا على م�سارف المدينة، حتى نزلوا قناة األَفْوا بها المغيرة بن �سعبة، 

يرعى في نوبته ركاب اأ�سحاب ر�سول اهلل – وكانت رعيتها ُنَوبًا على اأ�سحابه- فلما راآهم 

ه اأبو بكر قبل 
َ
ترك الركاب عند الثقفيين، و�سبر ي�ستد ليب�سر ر�سول اهلل بقدومهم عليه، فلقي

البيعة والإ�سالم،  يريدون  اأن قد قدموا  ثقيف  فاأخبره عن ركب  اأن يدخل على ر�سول اهلل، 

فقال اأبو بكر للمغيرة: اأق�سمت عليك باهلل، ل ت�سبقني اإلى ر�سول اهلل حتى اأكون اأنا اأحدثه. 

ففعل المغيرة، ودخل اأبو بكر واأخبر ر�سول اهلل بقدومهم عليه، ثم خرج المغيرة اإلى اأ�سحابه 

َح الظهر عنهم، وعلمهم كيف يحيون ر�سول اهلل، فلم يفعلوا اإل بتحية الجاهلية))(. فروَّ

وا�ستقبلهم ر�سول اهلل، و�سرب لبني مالك قبة في ناحية م�سجده، اأما الأحالف فقد نزلوا 

ابن  المغيرة بن �سعبة، وكانت �سيافتهم جميعًا على ر�سول اهلل. وكان خالد بن �سعيد  عند 

العا�ض هو الذي يم�سي بينهم وبين ر�سول اهلل، حتى اكتتبوا كتابهم، كتبه خالد بيده، وكان 

القوم ل يطعمون طعامًا ياأتيهم من عند ر�سول اهلل حتى ياأكل منه خالد))(.

ون�ق�س الوفد ر�شول اهلل في �شروط الدخول في االإ�شالم، فمنه� م� قبله� ومنه� م� رف�شه�، 

م�سا�سًا  اأو  فيها،  تنازًل  يقبل  التي ل  العقيدة  دائرة  في  يدور  اهلل كان  ر�سول  رف�سه  ما  وكل 

بجوهرها))( اأو ما يت�سل بها.

))( ناب القوم: �سيدهم.

)2( انظر اخلرب من حديث يعقوب بن عتبة بن املغرية بن الأخن�ض يف �سرية ابن ه�سام: )/2))، ))).

ْبَن  ِ ))( انظر: �سرية ابن ه�سام: )/)))، اإمتاع الأ�سماع )/)))؛ وفيه: اأن النبي اأمر لهم بثالث خيمات من حرير، َف�رشُ

يف امل�سجد، فكانوا ي�ستمعون القراءة بالليل وتهجد ال�سحابة، وينظرون �سفوفهم يف ال�سلوات املكتوبات.

))( اإمتاع الأ�سماع )/))).

))( وقف وفد ثقيف يجادلون ر�سول اهلل وهو يدعوهم، فقال له عبد ياليل: هل اأنت مقا�سينا – اأي ق�ساء حُمَْكمًا، وُحْكمًا 
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عليهم،  ذلك  فاأبى  �سنين،  ثالث  يهدمها  ل  الالت،  لهم  يدع  اأن  اهلل  ر�سول  �ساألوا  لقد 

فاأبى  مقدمهم،  بعد  واحداً  �سهراً  �ساألوا  حتى  عليهم،  وياأبى  �سنة،  �سنة  ي�ساألون  برحوا  فما 

عليهم �سيئًا م�سمى، وتعللوا في ذلك بالخوف من قومهم، واأنهم يكرهون اأن يروعوا قومهم 

بهدمها، فاأبى، ر�سول اهلل اإل اأن يبعث اأبا �سفيان بن حرب والمغيرة بن �سعبة فيهدماها))(.

و�ساألوه اأن يعفيهم من ال�سالة فاأبى، وقال: ل خير في دين ل �سالة فيه. فقالوا: يا محمد، 

ف�سنوؤتيكها واإن كانت دناءة)2(.

ومما �ساألوا ر�سول اهلل وقبله منهم: اأن يعفيهم من ك�سر اأوثانهم باأيديهم، واأن ل ي�ستعمل 

مع  للحرب  يندبوا  ل  واأن  الع�سور،  �سرائُب  منهم  ى 
َ
ُتْجب ل  واأن  ثقفي،  غير  مدينتهم  على 

الم�سلمين، فكان ذلك مما تميزت به معاهدة ثقيف))(.

المغيرة بن �سعبة واأبي  اإلى بالدهم ب�سحبة  المعاهدة، وعادوا  الر�سول  هكذا كتب لهم 

�سفيان بن حرب، اللذين كلفهما النبي بتحطيم الالت))(.

اأنهم �سوف   طماأنهم  الر�سول  وقد تخوف بع�ض ال�سحابة من هذه المميزات، لكن 

  يوؤدون الع�سور في الم�ستقبل طواعية، و�سوف يندبون للحرب))(، وهذا من لباقة النبي

لتمكين دين  الحثيث  �سعيه  النفو�ض، وفي  �سيا�سته، و�سعة فقهه في معاملة  وحنكته وح�سن 

حولها،  وما  مكة  من  الكفرية  العبادة  وبيوتات  الوثنية،  معالم  باإزالة  الأر�ض  في  تعالى  اهلل 

وا�ستيعابه طبيعة النف�ض الثقفية، وترتيبه – من قبل- الأمور التنظيمية لالأرا�سي التي اأ�سيفت 

فا�ساًل – حتى نرجع اإىل قومنا؟ فقال: اإن اأنتم اأقررمت بالإ�سالم قا�سيتكم، واإل فال ق�سية ول �سلح بيني وبينكم. فقال 

اب لبد لنا منه، ول ي�سرب اأحدنا على الُعزبة! قال: هو مما حرم اهلل، قال: اأراأيت  عبد ياليل: اأراأيت الزنى! فاإنَّا قوٌم عزَّ

الربا؟ قال: الربا حرام. قال: فاإن اأموالنا كلها ربا! قال: لكم روؤو�ض اأموالكم، قال: اأفراأيت اخلمر؟ فاإنها ع�سري اأعنابنا، 

ولبد لنا منها! قال: فاإن اهلل حرمها! فخال بع�سهم ببع�ض، وقال عبد ياليل: َوْيَحكم! نرجع اإىل قومنا بتحرمي هذه 

اخل�سال!! ل ت�سرب ثقيف عن اخلمر ول عن الزنى اأبداً. انظر: اإمتاع الأ�سماع )/2)).

))( اإمتاع الأ�سماع )/2)).

)2( اإمتاع الأ�سماع )/2)).

))( زاد املعاد )/220، و�سرية ابن ه�سام: )/))).

))( �سرية ابن ه�سام: )/))).

))( البداية والنهاية: )/0).
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اأميراً على مكة، وجعله معاذ بن جبل مر�سداً  اأ�سيد  بتعيينه عتاب بن  الدولة الإ�سالمية،  اإلى 

وموجهًا ومعلمًا ومربيًا))(، وتعيينه على هوازن مالك بن عوف قائداً ومجاهداً، ثم اعتمر 

. ورجع اإلى المدينة

القبائل  من  قبيلة  بها  تحظ  لم  امتيازات  من  ثقيف  معاهدة  به  تميزت  مما  الرغم  وعلى 

االأخرى؛ ف�إن المع�هدة لم تحقق لهم كل ال�شروط التي طلبوه�، ف�حت�ل اأحد الوفد ويدعى 

)كنانة( حيلة لعلمه بثقيف، مقترحًا على اأ�سحابه التظاهر بعدم قبول ر�سول اهلل �سروطهم، 

دون  المعاهدة  في  جاء  بما  الثقفيون  فيقبل  لهم،  تخويفًا  وذلك  حربهم،  على  واإ�سراره 

واأخبروها  الحرب،  وخوفوها  اإ�سالمكم،  فاكتموها  بثقيف  اأَْعَلُمكم  »اأنا  قائاًل:  معار�سة؛ 

الربا، ونحرم  اأموالنا في  اأن نهدم الالت، ونبطل  اأبيناها عليه، �ساألنا  اأموراً  �ساألنا  اأن محمداً 

الخمر«)2(. فاأخذ القوم بن�سيحته.

ثم  الأمر،  النا�ض خطر  بالغم والحزن، حتى ظن  الطائف وتظاهروا  الوفد مدينة  ودخل 

توجهوا اإلى بيت الربة )الالت( وظلوا فيه وقتًا، ثم ان�سرف كل منهم اإلى منزله، ثم جمعوا 

اأهلهم، وو�شفوا مق�بلتهم ر�شول اهلل ب�ل�شد والوعيد والغلظة والفظ�ظة، واأنه ا�شترط عليهم 

�سروطًا قا�سية كتحطيم الالت وتحريم الزنى والربا والخمر، فرف�ست ثقيف ذلك، فطلب 

رجال الوفد منهم ال�ستعداد للحرب، وقالوا برّم الح�سون وتعميرها، وا�ستعدوا للقتال، وما 

هي اإل اأيام قالئل حتى فترت همتهم، ووهنت عزيمتهم، وطلبوا من الوفد العودة، وقبول 

الن��س،  اأنقى  الوفد حقيقة االأمر، وق�لوا لهم: »وجدن�ه  ف�أعلن  الر�شول وم�ش�لحته.  �شروط 

واأوفاهم، واأرحمهم، واأ�سدقهم«))(.

هكذا مهد الوفد الإ�شالم القبيلة، وهي�أه� لقبول الدعوة، والر�شى ب�شروط ال�شلح، ف�نطف�أت 

بذلك نار عداوتهم ال�سديدة لالإ�سالم. وجاء المغيرة واأبو �سفيان لهدم الربة )الالت(، فقام 

بنو معتب – قوم المغيرة- خلفه لحمايته من غدر ثقيف، حتى ل يقتلوه كعروة، وخرجت 

))( �سرية ابن ه�سام: )/))).

)2( تاريخ اخلمي�ض 2/))).

))( تاريخ اخلمي�ض 2/)))، وثقيف من �سدر الإ�سالم: )6.
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الن�ساء – الالئي هن حديثات عهد بالإ�سالم- ي�سرخن ح�سرة على ال�سنم))(، ويقلن: 

ــــــــــــــاْع ـــــــاْعلَــــــتُــــــْبــــــَكــــــيَــــــنَّ ُدفَّ �ـــــــشَّ ـــــــرُّ ــــا ال ــــه ــــم ــــل ــــش اأ�

ـــــاْع)2( ـــــشَ ـــــ� ـــــِم ــــوا ال ــــنُ ــــشِ ــــ� ــــْح ـــــم يُ ل

با�ستعرا�ض �سورَتِي المعاهدة ومقارنتهما، يتبين اأن رواية ابن ه�سام جزء من كل، واأنها لم 

تذكر لثقيف �سيئًا من الحقوق ال�سيا�سية الأ�سا�سية، فهي قا�سرة على ال�سيد وال�سجر وعقوبة 

واقت�سادية  �سيا�سية  ويت�سمن حقوقًا  واأكمل،  اأ�سمل  فهو  الثاني  الن�ض  اأما  ذلك.  يتعدى  من 

من  بها  حفلت  لما  والتحليل؛  بالدرا�سة  واأحق  اأولى  الثانية  ال�سورة  فاإن  ولذا  واجتماعية، 

مميزات، منها: 

1-  اأن المعاهدة ن�ست على »اأن واديهم حرام محرم هلل كله: ع�ساهه، و�سيده، وظلم فيه، 

و�سرق فيه اأو اإ�ساءة«))(، وهذا اأ�سفى على المدينة �سفة �سرعية، ومنحها حرمة دينية، 

نباتها و�سجرها و�سيدها،  اعتداء على  فال  المقد�سة.  المدينة  م�ستوى  اإلى  بها  وارتقى 

وهذا  واديهم.  في  ظلم  ول  اإ�ساءة  ول  �سرقة  ول  ثقيف،  على  اإل  محرم  كله  فذلك 

الدولة  حظيرة  تحت  دخل  الذي  الذاتي  ا�ستقاللها  عن  »عو�سها  المعاهدة  من  الن�ض 

الإ�سالمية«))(.

 طائُفهم، ول يدخله عليهم اأحد 
ُ
ر

َ
2-  ن�ست المعاهدة على اأن »ثقيف اأحق النا�ض بوّج، ول ُيْعب

من الم�سلمين يغلبهم عليه، وما �ساوؤوا اأحدثوا في طائفهم من بنيان اأو �سواء بواديهم« 

ل�سك اأن هذه الفقرة اأعطت الثقفيين حريًة مطلقًة في البناء والتعمير والزراعة والتجارة 

في مدينتهم، وجعلت ذلك حقًا خال�سًا ل ي�ساركهم فيه اأحد، واأنه ل ُيْعتر�ض عليهم، 

اأو الإكراه، بل  اأو منتفعًا ب�سيء من ممتلكاتها بالغلبة  ول يدخل مدينتهم اأحد م�ستغاًل 

بر�ساء من ثقيف.

))( �سرية ابن ه�سام: )/))).

)2( �سرية ابن ه�سام: )/))).

))( الأموال: 6)2.

Lammens op، cit., p.163 )((
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اأيام عزها وقوتها، وبذلك راعى  اأمان لم تحظ به  لقد ح�سلت ثقيف بذلك على �سك 

ثقيفًاًً  التي ح�سدت  الخارجية  الأطماع  الباب في وجه  دَّ  َ
ف�س الطائف،   خ�سو�سية  النبي 

على ا�ستئثارها وانفرادها بخيرات الطائف. وقد كان الثقفيون يخ�سون على اأموالهم ال�سياع 

اأو ال�ستيالء ب�سبب ذلك، حتى ظهر ذلك على األ�سنة �سعرائهم؛ مثل م�سعود بن معتب الثقفي 

حين قال: 

َعَجِلي ت�شتري  قــريــ�ــشــاًً  ــنَّ  ــرف اأع ــَراِنل  ــْج وُح َزْرٍع  ِمــْن  اأمــيــمــَة  ــْي  ــنَ بْ يــا 

يَاعهما �شِ اأخ�شى  ل  يُ�َشْيَعَة  ــوٍد وُحـــْمـــراِنوابــنــا  ــش ــن � ـــَوالـــيَّ م ــى َم ــَل َع

   ويالحظ اأن قري�سًا التي كانت لها �سياع في الطائف، ولها م�ساركات مع الثقفيين في 

اأي�سًاً »على  المعاهدة  ثقيف. ون�ست  بموافقة  اأ�سبح مرتهنًا  اأموالهم وتجارتهم؛ كل ذلك 

م�ساطرة  حق  لثقيف  فاأعطى  �سقاها«،  لمن  �سطرها  فاإن  قري�ض  اأعناب  من  ثقيف  �سقت  ما 

القر�سيين في غالت الأر�ض، والأعناب المملوكة لهم في الطائف.

3-  ون�ست المعاهدة على اأنهم »اأمة من الم�سلمين يتولجون من الم�سلمين حيث ما �ساءوا، 

واأين تولجوا ولجوا«، فجعلتهم جزءاً من المجتمع الإ�سالمي لهم حق دخول اأرا�سي 

الدولة الإ�سالمية في اأي مكان وفي اأي زمان، ول يكون ذلك الدخول مرهونًا بزمان 

ول مكان، على اأن غيرهم ممنوع من دخول مدينتهم اإل بموافقتهم))(.

ول  بمال  تكرهون 
ْ

ُي�س ول  رون،  ُيْع�سَ ول  رون،  ُيْح�سَ »ل  اأنهم  على  المعاهدة  4-  ون�ست 

نف�ض« فال توؤخذ منهم �سدقات الموا�سي اإل بمكانهم، ياأتي اإليهم جامع ال�سرائب، ول 

يحق له اأن ياأمرهم بجلبها اإليه، ول يحق لأحد اأن يجبرهم على دفع اأكثر مما ن�ست عليه 

المعاهدة)2(؛ ففي كل مئتين خم�سة دراهم، وهذا مبلغ زهيد قيا�سًا على دخلهم. ومعنى 

)ل ُيح�سرون(: اأنهم ل يندبون لحرب بغير اإرادتهم.

))( الأموال: ))2 حا�سية )1(.

ُع�رْشُ  يوؤخذ  اأي: ل  ُيَجبُّوا«؛  ُيْع�رَشُوا، ول  ُيْح�رَشُوا، ول  األ  ا�سرتطوا  ثقيف  »اإن وفد  ))2، يف احلديث:  الأموال:   )2(

اأموالهم، وقيل: اأرادوا به ال�سدقة الواجبة، واإمنا ف�سح لهم يف تركها لأنها مل تكن واجبة يومئذ عليهم، اإمنا جتب بتمام 

احلول، انظر: ل�سان العرب )ع�رش(.
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دين  من  ك�ن  وم�  اهلل.  من  مبراأ  لواط  ف�إنه  اأجله،  فبلغ  َرْهٍن  في  َدْين  من  لهم  ك�ن  5-  »م� 

وديعة  من  لثقيف  كان  »وما  براأ�سه«))(  اإلى عكاظ  ى  ُيْق�سَ فاإنه  وراَء عكاظ؛  َرْهٍن  في 

ثقيفًاًً  لأن  موؤداة«)2(،  فاإنها  اأ�ساعها  اأو  مودعها  غنمها  نف�ض  اأو  مال،  اأو  النا�ض،  في 

الآيات  ونزلت  عنه،  ونهى  الإ�سالم  اأنكره  وقد  الربا،  على  معامالتها  تقيم  كانت 

ر�سول  اأن  زعمت  الم�سادر  بع�ض  اأن  اإل  بتنفيذه،  اهلل  ر�سول  وتم�سك  بتحريمه، 

عنهم))(.  مرفوع  فهو  ربا  عليهم من  ما  اأما  النا�ض،  من  الربا  اأخذهم  وافقهم على  اهلل 

الم�سلمين،  المدانة لالآخرين، والمودعة لدى  اأموال ثقيف  المعاهدة  وبذلك حفظت 

تعالى: اهلل  قول  نزل  حتى  ب�سروطها))(،  الكامل  واللتزام  ردها،  �سرورة   واألزمتهم 

.)(({ }

مالك  بني  على  بع�ض،  على  بع�سهم  اإل  عليهم   
َ
ر ُيوؤَمَّ ل  »اأن  على  المعاهدة  6-  ون�ست 

اأميرهم، وعلى الأحالف اأميرهم«)6( هكذا احترمت المعاهدة التركيب القبلي والبناء 

الجتماعي للثقفيين، وال�سك المتبادل في عالقة بني مالك بالأحالف. وراعت بذلك 

بقري�ض من  ناحية، والأحالف  بهوازن من  مالك  بني  التي ربطت  ال�سابقة  التحالفات 

اأنه متى تمكن  ًا من النبي  للثقفيين؛ لأنه يعلم 
ّ
َحلي

ْ
َمر اأمراً  ناحية اأخرى. وكان ذلك 

))( الأموال: ))2.

)2( الأموال: ))2.

))( ثقيف من �شدر االإ�شالم حتى �شقوط اخلالفة االأموية: )6.

))( الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية: ))).

))( البقرة: ))2. جاء يف تف�سري القرطبي، ويف كتاب اأ�سباب النزول لل�سيوطي: اأن الآية )))2( من �سورة البقرة نزلت 

للنا�ض عليهم فهو  النا�ض فهو لهم، وما  اأن ما لهم من ربا على   على  النبي  يف قوم من ثقيف، كانوا قد عاهدوا 

مو�سوع عنهم، فلما جاءت اآجال رباهم على بني املغرية املخزوميني؛ اأر�سل لهم بنو عبدة )وهم بنو عمرو بن عمري 

من ثقيف( وكانت الديون لهم، لطلب الديون بالربا، لكن بني املغرية رف�سوا؛ لأن الربا رفع، فرفعوا الأمر لعتاب ابن 

اأ�سيد – وايل مكة من قبل الر�سول- فاأر�سل عتاب اإىل الر�سول، فنزلت الآية، فعلمت ثقيف بها فكفت، وزعموا اأن 

اأ�سحاب الدين الذين اأر�سلوا يف طلب الدين هم: م�سعود، وعبد ياليل، وحبيب، وهالل، وربيعة بنو عمرو بن عمري. 

وهكذا بنزول الآية طلب منهم اأن يرتكوا الربا، اإن كانوا �سادقني يف اإميانهم؛ لأن من �ساأن املوؤمن المتثال لأوامر اهلل، 

ًا مرحلّيًا، ينتهي بتمّكن الإ�سالم يف نفو�ض ثقيف، وهذه هي  ويظهر هنا اأن الن�ض يف املعاهدة كان يق�سد به الر�سول ن�سّ

مرونة الراأي ال�سيا�سي، انظر: الطائف ودور قبيلة ثقيف: ))) حا�سية رقم )2( ، انظر: الإ�سابة: 6/)))-2))، 

وانظر اأي�شً�: ثقيف من �شدر االإ�شالم حتى �شقوط اخلالفة االأموية: )6 حا�سية رقم )1(.

)6( الأموال: ))2.
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المدينة  في  زال  مثلم�  ال�شرط  هذا  �شيزول  نفو�شهم،  في  وتعمق  قلوبهم،  من  االإ�شالم 

وا بالأن�سار. فاإلى ذلك الحين »فاإن  مُّ ُ
بين الأو�ض والخزرج؛ حتى جمعهم الإ�سالم َفُت�س

الر�سول ين�سرهم على من ظلمهم والموؤمنون«.

كانت هذه اأهم فقرات المعاهدة التي حظي الثقفيون بامتيازاتها، واأراد النبي  بها اأن 

يوؤلف بين القبائل جميعًاً، ل�سيما قري�ض وثقيف، ليفتح لهم باب الإ�سالم من ناحية، والألفة 

من حلفائهم من ناحية اأخرى فقال: »ما كان لثقيف من نف�ض غائبة اأو مال؛ فاإن له من الأمن 

ة؛ فاإن له من الأمن ما لهم بوّج، وما كان لثقيف من 
َّ
ما ل�ساهدهم، وما كان لهم من مال بلي

حليف اأو تاجر فاأ�سلم؛ فاإن له مثل ق�سية اأجر ثقيف«))(.

لقد �سمل هذا ال�سلح عامة ثقيف من ح�سره اأو غاب عنه، بل تعدى ال�سلح ف�سمل الحلفاء 

والتج�ر، وجعل لهم حق الدخول فيه ب�شرط اإ�شالمهم.

ثم جاء تاأكيد هذه الوثيقة- اأو معاهدة ال�سلح- بكتاب اآخر اإلى الم�سلمين عامة، يق�سي 

ب�سرورة اللتزام والوفاء بما ت�سمنه ال�سلح، وفيه عبارة مهمة تعطي لثقيف اأمانًا ما بعده اأمان، 

وهي عبارة »اإن لهم ذمة اهلل الذي ل اإله اإل هو، وذمة محمد بن عبد اهلل النبي على ما كتب 

عليهم في هذه ال�سحيفة«.

واللتزام  والوفاء  المعاهدة،  في  جاء  ما  تنفيذ  اأهمية  في  كافية  العبارات  تلك  تكن  األم 

بالفقرات كافة؟ بلى، لكن ر�سول اهلل يريد لمعاهدة ال�سلح تاأكيداً وتثبيتًا، واإلماحًا له دللته 

اآخر  كتابًا  بالمعاهدة  فاألحق  مظلته،  تحت  وان�سوائهم  الإ�سالم،  في  ثقيف  دخول  على 

للم�سلمين يطلب الوفاء بمعاهدة ال�سلح.

لقد كان غر�ض ر�سول اهلل وهدفه الأول هو ن�سر الإ�سالم، وهداية النا�ض جميعًاً اإلى اهلل 

وحده، وفي �سبيل هذه الغاية كانت تلك المتيازات لثقيف، وهي واإن كانت لهم محبو�سة؛ 

فهي كذلك مح�سوبة، اأراد بها اأن يتاألف قلوبهم اإلى الإ�سالم، واأن يحببهم في الدين، واأن 

: »ل  اإلى العمل في ظالله وتحت لوائه، وحينما طلب وفد ثقيف مقابلته قال  يجذبهم 

))( الأموال: ))2.
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ُتهم«.
ْ
ي�ساألون �سرطًا ول كتابًا اأعطيته اأحداً من النا�ض اإل اأعطي

لكنه في الوقت ذاته كان يدرك اأنهم �سيتولجون في الم�سلمين، و�سين�سهرون في بوتقة 

الإ�سالم، و�ستحكمهم المبادئ العليا: الأخوة، والم�ساواة، والإيثار ل الأثرة، و�سيكون لهم 

ما للم�سلمين من حقوق، وعليهم ما عليهم.

في  منظور  ابن  نقله  فيما  ال�سحابة  من  لدى عدد  الو�سوح  اأ�سد  وا�سحًا  ذلك  كان  لقد 

اأن ال �شدقة  ا�شتراط ثقيف:  �ُشِئل عن  اأن ج�بر بن عبد اهلل- ر�شي اهلل عنهم�-  )الل�ش�ن(: 

عليهم ول جهاد. فقال: علم اأنهم �سيت�سدقون ويجاهدون اإذا اأ�سلموا))(.

لكن العرب- الذين كانوا حديثي عهد باإ�سالم- كان لهم موقف م�ساد لثقيف بعد وفاة 

تقف  ثقيفًاً  جعل  ما  وهو  الأموية،  الخالفة  وع�سر  الرا�سدين  ع�سر  نهاية  في   ، الر�سول 

الأمويون  بهم  فا�ستعان  بهم مدة خالفتهم،  لالأمويين على طول عهدهم، وتحتمي  موؤازرة 

بوهم واأدنوهم)2( على نحو ما �سنرى.
َّ
وقر

الحجاز،  في  الوثنية  اأ�سوار  انهدمت  الإ�سالم،  في  ثقيف  »بدخول  فاإنه  اأي حال  وعلى 

العربية باهلل ربًا، وبالإ�سالم دينًا، وبمحمد  اأ�سطورة الأ�سنام«))(، فدانت الجزيرة  وانتهت 

 نبيًا ور�سوًل.

10- الثقفيون في ع�شر الرا�شدين:

بعد وفاة ر�سول اهلل  تعر�ست الدولة الإ�سالمية لجملة من الق�سايا الكبرى؛ هي على 

الترتيب: ق�سية الخالفة، ق�سية المرتدين، ق�سية الفتوحات الإ�سالمية،، ق�سية اإدار الأم�سار، 

التي  تتبع موقفهم من هذه الأحداث المهمة  ولأن الدرا�سة عن ثقيف ف�سوف تقت�سر على 

مرت بها الأمة، واإبراز دورهم في تلك الق�سايا الكبرى.

فكانوا  الم�سلمين،  اأمام  �سعبًا  ًا 
ّ
عملي واختباراً  حقيقية،  اأزمة    الر�سول  وفاة  �سببت 

))( انظر: ل�سان العرب )ع�رش(.

)2( اإىل هذا اأ�ش�ر الب�حث ح�شني حممد �شليم�ن يف درا�شته: ثقيف من �شدر االإ�شالم حتى �شقوط اخلالفة االأموية: 66.

))( الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية: ))).
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بين قلوب مكلومة لفرط حزنهم على فراق  يعرفوه، فهم  لم  ي�ألفوه، واختي�ر  لم  اأم�م تحد 

نبيهم، وبين حيرة وتردد فيمن يقع الختيار عليه، ليخلف ر�سول اهلل في قيادة الأمة واإمامة 

الم�سلمين؟ فَمِن الأحقُّ الأجَدُر بهذه المهمة العظمى؟

ق اإلى الإ�سالم، اأم الأن�سار الذين اآَوْوا ر�سوَل 
ْ
ب

َّ
اآلمهاجرون الذين كانت لهم الهجرة وال�س

اآل  اأم  �ساأنهم؟  فال�ساأن  للدعوة،  دافئًا  اآمنًا، وح�سنًا  والم�سلمين، وكانت مدينتهم مالذاً  اهلل 

بيت ر�سول اهلل؛ فهم اأهله وقرابته، وهم اأحق بخالفته؟ 

ِفّ َمْن وقفت؟. ماذا فعلت ثقيف في غمرة تلك الأحداث؟ وفي �سَ

لقد ناأت ثقيف بنف�سها، واأخذت ترقب الأحداث من بعيد دون اأن ُتْقِحمَ نف�سها اأو تزج 

باأبنائها في مواطن الخالف تلك، فلماذا؟ هل كانوا غير مبالين في م�ساركة الم�سلمين في 

�ساأن َخِطر كهذا؟ اأم اأن الأمر ل يعنيهم؟ الجواب: ل هذا ول ذاك، ولكن هناك جملة اأ�سباب 

منها: 

اأوًل: بعد الم�سافة بين الطائف والمدينة المنورة التي ت�سطخب فيها الأحداث.

ثانيًا:  اأن الثقفيين اأ�سلموا متاأخرين، ل ف�سل لهم في هجرة، ول ن�سرة، ول قرابة، ول �سبق 

لهم في دعوة، ول طول عهد لهم ب�سحبة، ول ذكر لهم في ح�سور غزوة اأو �سهود 

وقعة، ول معرفة غزيرة لهم بعلم �سرعي اأو فقه ديني، فاإلى اأي �سيء ي�ستندون، وبماذا 

يطالبون؟))(.

ثالثًا:  اأن الثقفيين تجار يحر�سون على ال�سالت المتينة والعالقات الوطيدة، ويناأون باأنف�سهم 

عن حدوث اأي انق�سامات في وحدة ال�سف الثقفي من جهة، وبقبائل العرب ومركز 

عن  – ببعدهم  لأنف�سهم  فاختطوا  ثالثة.  جهة  من  وبقري�ض  ثانية،  جهة  من  الخالفة 

ْتُهم متاعَب كثيرة، وجعلتهم مو�سع تقدير 
َ
َمى، جنَّب

ْ
الخالفات- �سيا�سًة ثقفيًة بعيدَة المر

من الخلفاء فاأدنوهم، ومحل ثقة لدى الدولة فا�ستعانت بهم)2(.

))( اإىل هذا اأ�سار الدكتور ح�سن اإبراهيم ح�سن يف كتابه: تاريخ الإ�سالم: )/))).

Lammens، op، cit., p، 165-166 )2(
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اأوًل فاأعجبتهم وراقتهم، لذا �ساروا على  ال�سيا�سة  الثقفيين قد قطفوا ثمار هذه  اأن  يبدو 

اإليهم«))(،  »توددوا  بل  معاديًا  موقفًا  الخلفاء  من  يقفوا  فلم  الرا�سدين،  ع�سر  هديها طوال 

الأنحاء،  كل  في  الإ�سالمية  الخالفة  �سلطان  وتدعيم  وموؤازرتهم،  معهم  العمل  اإلى  و�سعوا 

والأرجاء كافة.

قومه  بثبات  ال�سديق  فيه  اأخبر  كتابًا  العا�ض  اأبي  بن  عثمان  كتب  بكر  اأبي  عهد  ففي 

على  ثبت  بمن  بمحاربتهم  بكر  اأبو  فاأمره  عمله،  اأهل  من  ارتد  من  وبارتداد  الإ�سالم  على 

ره عمر  الإ�سالم)2(. وفي عهد عمر ندب اأبو عبيد بن م�سعود الثقفي نف�سه لحرب العراق، فاأمَّ

على الجي�ض برغم �سحبة عدد من ال�سحابة والتابعين له))(.

الولة منهم،  بع�ض  اأنه عزل  الرغم من  اإلى جانبه، على  الثقفيون  وفي عهد عثمان ظل 

وولى مكانهم بع�ض اأقاربه، وعثمان  طائفي المولد، وله في الثقفيين �سالت ون�سب، وله 

في الطائف تجارة وم�سالح، فلم ينقطعوا عن مجل�سه، وقد ذكر البالذري اأنه كان في مجل�ض 

عثمان اأحد الثقفيين))(.

لم ي�سن الثقفيون على عثمان بالن�سيحة اأو يحجبوها عنه، فعندما حا�سره الثائرون اأ�سرع 

اأن تخرج  اإما  اإحداها:  فاختر  اأعر�ض عليك ثالث خ�سال؛  له:  �سعبة وقال  بن  المغيرة  اإليه 

فتقاتلهم، فاإن معك عدداً وقوة، واأنت على الحق وهم على الباطل، واإما اأن تخرق لك بابًا 

�سوى الباب الذي هم عليه، فتعقد راحلتك فتلحق بمكة، فاإنهم لن ي�ستحلوك واأنت بها، 

واإما اأن تلحق بال�سام فاإنهم اأهل ال�سام وفيهم معاوية))(.

ويبدو اأن هذا القتراح كان يعبر عن ال�سواد الأعظم للثقفيين؛ ذلك اأن من م�سلحتهم بقاء 

))( الإمامة وال�سيا�سة: )).

)2( الر�سل وامللوك )/)))، 20)، تاريخ ابن خلدون: 2/))2.

))( الر�سل وامللوك )/)))-))).

))( اأن�ساب الأ�رشاف: 6/)، 0).

))( تاريخ اخللفاء: 62.
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عثمان في الخالفة))(. كما يذكر لنا الطبري وغيره)2( وقوف المغيرة بن الأخن�ض بن �سريق 

الثقفي وقتاله دون عثمان، عندما هجم عليه المحا�سرون له، فقال المغيرة: 

ــْت ــرَق ــتَ واْح الأبــــواُب  َمــِت  تــهــدَّ محترِقلما  ــَر  غــي ــاً  ــاب ب مــنــُهــنَّ  ــُت  ــْم ــمَّ يَ

ـــــــُرُه اآُم اهلل  لــعــبــِد  ـــــــوُل  اأق ـــاً  ـــّق فانطِلِقح عثماَن  ــدى  ل تــقــاِتــْل  لــم  اإن 

ـــــٌق َرَم ـــي  ب مــــــادام  اأتـــــرُكـــــُه  ــِقواهلل  ــنُ ــُع ـــضِ وال ـــراأْ� ــَل بــيــن ال ــزاي حــتــى ي

ــُه ــاذلَ ــُت الــيــوَم خ ــــام فــلــ�ــشْ ــو الإم ــَرِقه كــالــ�ــشَّ ــوَم  ــي ال عــلــيَّ  الـــفـــراَر  اإن 

وقد ا�ستطاع الثقفيون – بذكائهم- اأن يقفوا مع عثمان دون اأن يح�سب ذلك عليهم فيما 

بعد في عالقتهم بالأمويين، فكانت �سيا�ستهم متوازنة تحا�سوا بها عتاب عثمان اأو الأمويين، 

فقد راأوا فيهم الولة والحكام، ثم اإن م�ستقبل العالقات وال�سيا�سات يحتم عليهم الحتفاظ 

اأبي  بن  اإلى علي  �سارع  فاإنه  بالن�سيحة؛  اإلى عثمان  اأ�سرع  قد  المغيرة  واإذا كان  بودهم))(، 

طالب، فاألقى له اأخرى يظهر لنا فيها ح�سُن فكِرِه، و�سواُب راأِيِه وذلك باأن يبقي على الولة 

من  راأيه خوفًا  على  المغيرة  فوافقه  رف�ض،  ًا 
ّ
علي ولكن  له،  الأمر  ي�ستقر  مدة حتى  الأمويين 

اتهامه))(؛ قال المغيرة:

ن�شيحًة هنٍد  ــِن  اب في  عليّاً  ْحُت  ثاِنيَْهنَ�شَ ــُر  ــدْه ال لــه  ــَمــْع  يـَـ�ــشْ ـــْم  ولَ َفـــَردَّ 

ــِدِه ــْه ــَع ـــِه ب ـــْي ـــْل اإل ـــش ــْهوقـــلـــُت لـــه اأر� مــعــاِويَ ي�شتِقرَّ  حتى  الــ�ــشــام  على 

ملكتَُه َقـــْد  اأَْن  الــ�ــشــاِم  ـــُل  اأه ـــك هـــاِويـَــْهويعلَم  ــَد ذل ــن ــٍد ع ــن ــــاأمُّ ابـــِن ه ف

ـــه ـــاإن ــــا تـــريـــد ف ـــه م ـــي ـــحـــكـــم ف ــْهوت ــيَ ــه- وابـــُن َداِه ــٌة – فــارفــق ب لــداِهــيَ

به ــُه  ــتُ ــْئ ِج ـــذي  ال الن�شَح  يقبل  َكــاِفــيــْهفلم  الن�شيحُة  تلك  ــه  ل ــت  وكــان

))( اإىل هذا اأ�سار الباحث ح�سني حممد �سليمان يف درا�سته: ثقيف من �سدر الإ�سالم: )6 نقاًل عن ح�سن اإبراهيم ح�سن 

يف كتابه: تاريخ الإ�سالم )/))).

)2( الر�سل وامللوك )/)))، الفتوح: 2/)2)، )2).

Lammens، op، cit., p، 164 اإىل هذا اأ�سار لمان�ض )((

))( نهاية الأرب 20: ))، ال�ستيعاب: )/)))).
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الطائف عند مروره بمكة  المغيرة قومه في  نبه  الفتنة؛  ولما �ساءت الأحوال وتعاظمت 

على عدم الخروج مع عائ�سة وطلحة والزبير اإلى العراق))(.

هكذا ا�ستطاع الثقفيون – برجاحة عقولهم و�سداد راأيهم- اأن يحيوا حياة اآمنة مطمئنة، 

 عنها، 
ً
في ظل �سيا�سة حكيمة ع�سمتهم من المزالق، وجنبتهم طرقًا ملتوية وعرة هم في غنى

فقد ناأوا باأنف�سهم عن تناف�سات وتجاذبات وخالفات تدور رحاها بين ثالث دوائر:

تترقب  اأخذت  ثم  اهلل،  ر�سول  اأيام  بالحجاب  توارت  جاهلية  روا�سب  له  كان  ما  منها 

الظهور على ا�ستحياء بعد وفاته، حتى برزت وا�سحة جلية عقب الفتوحات الإ�سالمية اإبان 

عهد عثمان) )2، وهي دائرة تناف�ض الع�سبيات القبلية القر�سية المكية.

والدائرة الثانية التي اأبعدت ثقيف نف�سها عنها: ما تمخ�ض عن وفاة ر�سول اهلل  بظهور 

مولود �سرعي ُيْدعى الخالفة، وما اأحدثه من تجاذبات قر�سية اأن�سارية.

واأن�سار  اأن�سار عثمان،  فريقين:  الأمة  الفتن، وجعل  باإيقاد  الأعداء  نفث  ما كان من  ثم 

علي، هنا ان�سحب الثقفيون من جي�ض عائ�سة، دون اأن ين�سموا اإلى علي اأو يكونوا معه في 

لهم  التاريخ  وكتب  الدماء،  من  طاهراً  نقيًا  اأبي�ض  ثوبهم  فظل  بعد،  فيما  معاوية  �سد  حربه 

حتى  منها  ي�سلم  لم  اتهامات  وتجنبوا  الفتن،  اعتزلوا  فقد  علي،  ودم  عثمان  دم  من  البراءة 

بع�ض ال�سحابة والتابعين))(، وعادوا اإلى الطائف ينتظرون ما تاأتي به الأيام وما تتمخ�ض عنه 

الليالي.

اإبان  لبيان موقف الثقفيين في ع�سر الرا�سدين: لبد من ا�ستجالء حالة المجتمع العربي 

ظهور حركة الردة، واأ�سبابها باإيجاز. ي�سور ابن الأثير والطبري حالة المجتمع العربي حينذاك 

وت�سرمت  العرب،  ارتدت  اأ�سامة  جي�ض  بكر  اأبو  ر 
َّ
و�سي  ، النبي  مات  لما  »اإنه  بقولهما: 

الأر�ض ناراً، وارتدت كل قبيلة عامة اأو خا�سة اإل قري�سًاً وثقيفًاًً«))(.

))( الر�سل وامللوك )/))).

)2( عثمان: )2.

Lammens: op، cit., p، 168-169 )((

))( الكامل يف التاريخ: 2/2))، الر�سل وامللوك )/2)2.
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تاأخر  – وقد  ناراً؟ وهل ارتدت ثقيف  العرب؟ ولماذا ت�سرمت الأر�ض  فلماذا ارتدت 

اإ�سالمها- مثلما ارتد غيرها؟ بر�سد حالة المجتمع العربي وموقفه من الإ�سالم – على الرغم 

من اإ�سالم هذا المجتمع كله تقريبًا - نجد اأن اأفراده تفاوتوا تفاوتًا كبيراً في درجات الإيمان، 

وفي م�ستويات تقبلهم لالإ�سالم، وربما يعود هذا اإلى عاملين اأ�سا�سيين:

اأولهما: عدم تمكن العقيدة من قلوبهم، وت�سرب تعاليم الإ�سالم في نفو�سهم.

وثانيهما: �سعف تاأثرهم ب�سخ�ض ر�سول اهلل وارتباطهم به))(. وهذان العامالن يتوقفان 

 ، على القرب اأو البعد عن مركز الدولة في المدينة، والت�سال الم�ستمر ب�سخ�ض الر�سول

ل�سيما اأن و�سائل ات�سال القبائل معه لم تكن مبا�سرة اأو متي�سرة)2(.

كان الإ�سالم بتعاليمه ومفاهيمه الجديدة قد اأحدث هزة عنيفة في جميع اأركان المجتمع 

الجاهلي، فاإن النا�ض اأ�سناف واأجنا�ض في تقبل هذه التعاليم والقيم الأخالقية اأو الجتماعية 

اأو الدينية كل ح�سب تفهمه لها وم�سلحته منها))(.

} كتابه:  في  تعالى  اهلل  عنهم  قال  الذين  الأول  فالرعيل 

خال�سًاً،  هلل  وبذلهم  �سادقًا،  باهلل  اإيمانهم  كان  هوؤلء   )(({

ثان  �سنف  هناك  ثم  نافذاً.  ر�سوله  واأمر  اهلل  لأمر  وقبولهم  را�سخًا،  الدين  في  وثباتهم 

اأمام  جيو�سهم  وانهزمت  مهيبًا،  قوّيًا  الإ�سالم  وجدوا  حين  مرغمين  ق�سراً  الإ�سالم  دخلوا 

بالدخول، وقد  يقبلوا  اأن  اإل  لهم  فما كان  وثقيف،  اأهل مكة وهوازن  مثل  قوته و�سولته؛ 

حكى اهلل تعالى عن هذين ال�سنفين وبذلهما فقال جل �ساأنه: {

.)(({

))( اإىل هذا اأ�سار الباحث عبد اجلبار من�سي العبيدي يف درا�سته: الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية: 2)).

)2( دور احلجاز: ))).

))( التاريخ الإ�سالمي )/))2.

))( التوبة: 00).

))( احلديد: 0).
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الذين  المال والأعمال والم�سالح،  واأ�سحاب  التجار  ثالث؛ وهم طائفة  وهناك �سنف 

يحبون اأن تكون حياتهم مغنمًا ل مغرمًا، ويفوزوا بالح�سنيين، وينتفعوا بالميزتين: التجارة 

و�سلطة الدين، فقد تعجبوا من �سرعة انت�سار الإ�سالم، وما عليهم حتى تنمو تجارتهم في ظل 

ب�سيطة: من  بعبادات وفرائ�ض  الإ�سالم، ويقوموا  يعتنقوا  اأن  اإل  الدولة  اأو�ساع م�ستقرة في 

�سالة، وزكاة، و�سيام، وحج، وقد تمثل هذا ال�سنف في اأهل اليمن واليمامة وعمان))(.

واأهداف  متباينة،  وم�سالح  متعددة،  ظروف  تحت  الإ�سالم  في  القبائل  دخلت  هكذا 

تبعًا  اأ�سلم  من  ومنهم  �سنتين،  اأو  ب�سنة  اهلل  ر�سول  وفاة  قبل  اأ�سلم  من  منهم  اإن  بل  مختلفة، 

الدين في  يتغلغل  الذين دخلوا في الإ�سالم حين وفدوا على ر�سول اهلل، ولم  القبيلة  لزعماء 

حياتهم، ولم يتاأ�سل في قلوبهم تاأ�سل العادات، وتاأكد الع�سبيات القبلية، وتر�سخ مفاهيم 

الولء للع�سيرة والقبيلة في نفو�سهم.

 على يد الأ�سود العن�سي في اليمن، ولقيط بن  اأواخر حياته  وظهرت بوادر الردة في 

مالك في عمان، ولم تظهر وا�سحة اإل بعد وفاته ، ل�سيما بعد تولية اأبي بكر ال�سديق، 

وحينئٍذ بدت في وجوه متعددة: فمن العرب من ارتد ارتداداً كليًا لفتتانهم ب�سخ�سية ر�سول 

اهلل، وقالوا: اإنه لو كان نبيًا لما مات، واإن النبوة انق�ست بموته، فال طاعة لأحد بعده. ومنهم 

ْت  اأماًل في الح�سول على ما ح�سل عليه النبي من مجد في نظرهم، والتفَّ النبوة  من ادعى 

باليمامة حول م�سيلمة،  العن�سي، وبنو حنيفة  الأ�سود  اليمن حول  ِت  فالتفَّ قبائُلُهم،  حولهم 

ها �سريبة عليه  وبنو اأ�سد حول طليحة بن خويلد. ومنهم من امتنع عن اأداء الزكاة فقط، وَعدَّ

ة، فبداأ بحربهم جميعًا. كان يدفعها اإلى محمد، لكن اأبا بكر اعتبرها كلها ردَّ

تمكن  عدم  هما:  اللذين  الأ�سا�سيين  ال�سببين  اإلى  ت�ساف  اأخرى  اأ�سباب  الردة  لحركة 

تاأثرهم ب�سخ�ض ر�سول اهلل وارتباطهم  اإ�سالمهم، و�سعف  العقيدة من قلوبهم ب�سبب تاأخر 

به. ويمكن اإجمال الأ�سباب الأخرى فيما ياأتي:

القبائل  ذاكرة  في  تعي�ض  زالت  ما  التي  القبلية  الع�سبية  في  وتتمثل  ال�شيا�شية:  الأ�شباب 

))( انظر: �سرية ابن ه�سام: )/0)).
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المتاأخرة عن الإ�سالم م�ستنكفة اأن تكون ذياًل وتبعًا لقري�ض، تاركة لها اأمر النفراد بالخالفة 

وال�ستئثار بريا�سة العرب جميعًاً))(. ومن هنا التفت كل قبيلة حول مدعي النبوة فيها. فقال 

طلحة النمري عن م�سيلمة: »اأ�سهد اأنك الكاذب، واأن محمداً �سادق، ولكن كذاب ربيعة 

اأ�سد  اإلينا من �سادق م�سر«)2(، وقال عيينة بن ح�سن عن طليحة بن خويلد في بني  اأحب 

قري�ض، وقد مات  نبيًا من  نتبع  اأن  اإلينا من  اأحب  الحليفين؛  نبيًا من  نتبع  بنجد: »واهلل لأن 

محمد وبقي طليحة. فطابقوه على راأيه، ففعل وفعلوا«))(.

واعتقد هوؤلء واأمثالهم اأن ر�سول اهلل لم ي�سل اإلى زعامة العرب اإل ب�سبب ع�سبية قري�ض، 

فرغبوا في محاكاته، و�سوف يجدون التاأييد من قبائلهم))(.

هذا؛ ويذكر الباحثون اأن هذا الع�سيان امتد اإلى مكة اأي�سًاً، لول تدخل عتاب بن اأ�سيد– 

والي مكة- و�سهيل بن عمرو ونهيهما عن ذلك))(. قال �سهيل بن عمرو: »اإن ذلك – يق�سد 

الرتداد- لم يزد الإ�سالم اإل قوة، فمن رابنا �سربنا عنقه. ثم قال: واهلل ليتمن اهلل هذا الأمر 

كما قال ر�سول اهلل «)6(، فكانت كلمته اأقوى اأثراً في النفو�ض.

هذه الردة لم تكن ردة عن دين فح�سب، بل كانت اأي�سًاً انف�ساًل عن الدولة، وارتداداً اإلى 

الجاهلية، ورف�سًا لبيعة، وتمرداً على حكم الإ�سالم، وتمزيقًا لوحدة �سيا�سية، وتناف�سًا على 

زعامة توؤججها ع�سبية قبلية. يذكر الدكتور ال�سريف: اأن الزعماء الذين هزموا واأ�سروا؛ طلبوا 

اأن ل يطبق عليهم قانون الرتداد، واإنما قانون ال�ستبراء. قال عيينة بن ح�سن الفزاري- حين 

جيء به اإلى المدينة اأ�سيراً، وقيل له: اأكفرت بعد اإيمانك؟-: واهلل ما كنت اآمنت باهلل طرفة 

عين))(.

))( الر�سل وامللوك: )/)22، ))2، )0).

)2( الكامل يف التاريخ 2/))).

))( الر�سل وامللوك )/))2.

))( اإىل هذا اأ�سار الدكتور عبد اجلبار العبيدي يف درا�سته: الطائف ودور قبيلة ثقيف: 6)).

))( الإ�سابة: 2/))، ))، )))، 2)).

)6( ال�سديق اأبو بكر: 2)-)).

))( دور احلجاز: )))، الر�سل وامللوك )/260، الكامل يف التاريخ: 2/))).
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الأ�شباب الدينية: امتناع بع�ض القبائل عن دفع الزكاة، وعدها �سريبة مهينة، واأنها نوع من 

ال�سدقة كانت تدفع اإلى ر�سول اهلل، انتهت بموته فال داعي لال�ستمرار في تاأديتها، وفهمهم 

هذا راجع اإلى ِقلَّة حظهم من العلم ال�سرعي، وعدم معرفتهم بالإ�سالم))(.

اأوعده اهلل ور�سوله بالعذاب المقيم،  وفي �سحيح البخاري وم�سلم :اأن مانع الزكاة قد 

والعقاب الأليم، دون الت�سريح بكفره اأو ارتداده اأو رجوعه عن الإ�سالم)2(.

والردة: هي ال�سم من الرتداد، والردة عن الإ�سالم: الرجوع عنه، وارتد فالن عن دينه؛ 

اأي: كفر بعد اإ�سالمه))(. وبناء على هذا التعريف لم يعد ال�سحابة مانعي الزكاة فيمن كفروا 

بعد اإ�سالمهم، وهذا وا�سح في معار�سة عمر لأبي بكر – ر�سي اهلل عنهما- في حربه لهم، 

محتجًا بقول ر�سول اهلل ، لكنه �سرعان ما �سرح اهلل �سدره لقول اأبي بكر، واأن التهاون 

فيها قد ينق�ض عرى الإ�سالم))(.

الأ�شباب الجتماعية: تتمثل في عدم تعود العرب الخ�سوع للنظم الإ�سالمية والجتماعية، 

والمبادئ الأخالقية كالم�ساواة وغيرها. يذكر ابن الأثير محاورة عمرو بن العا�ض لقرة بن 

هبيرة فيقول: »قال قرة لعمرو: يا هذا اإن العرب ل تطيب لكم نف�سًا بالإتاوة، فاإن اأعفيتموها 

من اأخذ اأموالها؛ فت�سمع لكم وتطيع، واإن اأبيتم فال تجتمع عليكم«))(.

هذا مجمل اأ�سباب الردة، فاأين تقف ثقيف من هذه الأحداث؟

لم يعتنق اأحد من الثقفيين الإ�سالم قبل �سلح الحديبية اإل رجاًل معدودين، ووقفت ثقيف 

من الإ�سالم قبل الفتح وبعده موقفًا عدائيًا مت�سدداً، ولم تعتنق الإ�سالم عمداً، بل بعد ح�سار 

َل كفايَة مدينتهم جوعًا وا�ستجداًء. اقت�سادي، َحوَّ

لم ت�سلم ثقيف اإل متاأخرة في العام التا�سع للهجرة، وبعد وفاة ر�سول اهلل هبت عا�سفة 

))( دور احلجاز: 6)).

)2( �سحيح البخاري: 2/2))، �سحيح م�سلم: )/62.

))( ل�سان العرب: )ردد(.

))( انظر تف�سيل ذلك يف �سحيح البخاري 2/2)).

))( الكامل يف التاريخ: 2/))).
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الردة مطوقًة الثقفيين من َفْوِقِهم حيث هوازن و�ُسَليم، ومن اأ�سفل منهم حيث ُمْلُك الأ�سوِد 

 رجالت ثقيف بالرتداد، ولكْن قي�ض اهلل 
َّ
اإلى الطائف))(، وهم العن�سي المرتد من اليمن 

للثقفيين اأ�سبابًا كانت من عوامل ثباتهم على الدين، ف�ساًل عن اأنها جعلت منهم راأ�ض حربة 

ِدها واإخماد جذوتها. في الق�ساء على فتنة الردة، وَواأْ

راً  راً ومذِكّ فقد وقف عثمان بن اأبي العا�ض- والي الطائف، وهو من بني مالك- محِذّ

وقائاًل لهم: »كنتم اآخر النا�ض اإ�سالمًا، فال تكونوا اأولهم ارتداداً«)2(، ثم طالبهم بالمحافظة 

 منهم،  اأهل مكة، وذكرهم بموقف ر�سول اهلل  اأوا�سر القربى والن�سب بينهم وبين  على 

الإ�سالم  على  فثبتوا  القوم،  اأفكار  فتغيرت  عنهم،  وعفوه  لهم،  معاملته  وم�سامحته وح�سن 

وتم�سكوا به.

»ولعل قيام اأبي بكر بالخالفة، ونهو�ض اأهل )يثرب( والمدينة وال�سحابة جانبه؛ كان له 

الأثر في ح�سم موقف ثقيف مثلما كان له في مكة«))(، فقد ت�سابهت المدينتان في ظروف 

الحياة المختلفة. ي�ساف اإلى ذلك »اأن الثقفيين اأدركوا تمامًا اأن اللتزام بالإ�سالم والثبات 

عليه �سيمنحهم م�ستقباًل جيداً في مدينتهم، حيث �سينعمون بالأمن والطماأنينة وعدم الدخول 

ثانية في حرب خ�سروها من قبل، ويمنحهم ال�سلطان والمجد، وهم التجار الأذكياء«))(.

واإذا راجع الباحث تاريخ ثقيف؛ يجد اأن العقلية الثقفية كانت دائمًا تنظر اإلى م�سلحتها، 

فال ُتْقِدُم على عمل حتى تتاأكد منه وت�سمن فيه م�سلحتها اأوًل، ولهذا ات�سفت القبيلة بقوة 

الراأي وح�سن تقدير الأمور، ف�سار ي�سرب بها المثل، يذكر ابن �سعد اأنه قيل في حق ثقيف: 

»ل َراأَْي اإل لثقيف، ثبتوا اأوًل في راأيهم، فلما تحققوا من الإ�سالم ودخلوا فيه ثبتوا عليه«))(، 

وقال فيهم كذلك: »ل اأعلم قومًا من العرب بني اأب ول قبيلة كانوا اأ�سح اإ�سالمًا منهم«)6(.

))( تاريخ الطربي: )/0)2، الكامل 0/2)).

)2( الإ�سابة: 60/2).

))( ال�سديق اأبو بكر: )).

))( مدينة الطائف: ) وما بعدها.

))( طبقات ابن �سعد: 2/)).

)6( طبقات ابن �سعد: 2/)).
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لقد اختاروا لأنف�سهم عز الدنيا و�سعادة الآخرة، بثباتهم على الإ�سالم، وبا�ستراكهم في 

الق�ساء على حركة الردة في جميع اأنحاء الجزيرة، وبموقفهم هذا جعلوا من مدينتهم قلعة 

من قالع الدولة الإ�سالمية، اعتمد عليها ال�سديق في حربه �سد المرتدين، مثلها في ذلك مثل 

مكة والمدينة، وقاعدة من قواعد الجند الإ�سالمي تمدهم بالرجال وال�سالح والمال، فحين 

كتب عثمان بن اأبي العا�ض الثقفي – والي الطائف- كتابًا اإلى اأبي بكر يخبره فيه بثبات قومه 

على الإ�سالم؛ كان لهذا الكتاب اأثره و�سداه في رفع الروح المعنوية للم�سلمين.

هكذا كان موقف ثقيف، لذا ا�ستعملهم ال�سديق ، فكانوا عونًا له في جهاده �سد كل 

اأبي  اأبو بكر عثمان بن  الدولة، واأمر  الدين، والخارجة عن �سلطان  المفتئتة على  الجبهات 

العا�ض بمحاربة المرتدين بمن ثبت على الدين من قومه و�سكان الطائف، فبعث عثمان بعثًا 

ُة  ْ�سَ
اإلى )�سنوءة(، وقد تجمعت فيها جموع المرتدين من الأزد وبجيلة وَخْثَعم، يقودهم ُحَمي

اأبي ربيعة، والتقى الجمعان، وبعد قتال عنيف  ابن النعمان، وعلى اأهل الطائف عثمان بن 

هزمت جموع المرتدين، وتفرقت عن حمي�سة بعد اأن هرب من المعركة))(، فقال عثمان 

ابن اأبي ربيعة في ذلك �سعراً: 

ــْن ــاِئ ك ــُع  ــق ــن وال ــْم  ــُه جــمــَع ــدر الــعــقــوُقف�ش�شنا  ــغ ـــِدي عــلــى ال ـــْع وقـــد يُ

ــا ــن ــي ــق ــت ـــا ال ـــم ـــــــارق ل البروُق)2(واأبـــــــــرق ب ــلــك  ت ــاً  ــب ــلَّ خ فـــعـــادت 

المهاجر  جي�ض  في  القبيلة  فا�ستركت  الثانية،  اليمن  ردة  في    ال�سديق  بهم  وا�ستعان 

اأمية، الذي خرج من المدينة المنورة بتكليف من الخليفة لمحاربة ردة خثعم في  اأبي  ابن 

اأبي العا�ض،  اإلى عثمان بن  اأبي بكر   بمكة والطائف، ولديه كتاب من الخليفة 
َّ
اليمن، فمر

ياأمره باإمداد جي�ض المهاجر برجال الطائف ومخاليفها ح�سب المقدرة، ففر�ض عثمان على 

وبان�سمام  به.  لثقته  العا�ض؛  اأبي  بن  الرحمن  عبد  اأخيه  بقيادة  رجاًل  ع�سرين  كل مخالف 

رجال الطائف ومكة ونجران وبقية القبائل الأخرى؛ ا�ستطاع هذا التجمع الإ�سالمي هزيمة 

))( الر�سل وامللوك )/)))، 20)، تاريخ ابن خلدون: 2/))2، الكامل يف التاريخ: 0/2)).

)2( الر�سل وامللوك )/20).
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المرتدين، فق�سى عليهم وعلى فتنتهم))(.

اأبو  وفي ردة ح�سرموت وكندة: �ساهمت ثقيف بقائدها المغيرة بن �سعبة الذي وجهه 

بكر ، واأمره بم�ساعدة المهاجر بن اأبي اأمية في الق�ساء على المرتدين وقتلهم جميعًاً اإن 

لم ينقادوا لأمر اهلل، وكان المهاجر قد �سدد الح�سار على المرتدين من جماعة الأ�سعث بن 

ر حتى ا�ست�سلموا، واأخذوا مع الأ�سعث اأ�سرى اإلى الخليفة، و�ساعتها 
ْ
قي�ض في ح�سن النَُّجي

هزمت كندة ورّدتها)2(.

الثقفيين حبيب  من  فا�ست�سهد  البحرين،  في  الفتنة  نار  اإخماد  في  ال�سديق  بهم  وا�ستعان 

ابن اأ�سيد بن جارية الثقفي في اليمامة))(، وكذلك اأخوه حيي بن جارية الثقفي واأبو �سفية 

المهاجر وغيرهم))(.

ومن �سخ�سيات ثقيف البارزة التي حاربت المرتدين: مالك بن عمرو الثقفي، الذي بعثه 

اأبو بكر  اإلى م�سيلمة الكذاب لن�سحه واإقناعه بالعدول عن الردة، فخطب في قوم م�سيلمة 

خطبة بليغة، دعاه وقومه اإلى الرجوع اإلى اهلل، ونبذ ال�سرك والوثنية والردة، وهذا ما اأغ�سب 

 بقتله، فهرب ولم يتمكن م�سيلمة منه))(.
َّ
م�سيلمة غ�سبًا �سديداً، َفَهم

هوؤلء هم بنو ثقيف الذين »ثبتوا اأوًل في راأيهم، فلما تحققوا من الإ�سالم، ودخلوا فيه؛ 

ينكثوا عهدهم مع ر�سول  توكيدها، ولم  بعد  الأيمان  ينق�سوا  يرتدوا، ولم  فلم  ثبتوا عليه« 

الدولة،  دعائم  وتثبيت  الخليفة،  ودعم  الإ�سالم،  لتمكين  فرادى وجماعات  �َسَعْوا  بل  اهلل، 

وا�ستركوا في الق�ساء على الردة، فمنهم من ق�سى نحبه، ومنهم من بقي في الميدان يقاتل في 

هذه المحنة الع�سيبة، والفتنة المدلهمة التي ع�سفت بالأمة.. فهل كان النبي محّقًا حين �سبر 

عليهم، وفك ح�ساره عنهم، ولم يقاتلهم؟ لقد غ�سب الم�سلمون واأي�سوا من منعة ثقيف، 

فقالوا عند من�سرفهم من ح�سار ثقيف: ادع على ثقيف يا ر�سول اهلل. فرد عليهم بنبرة هادئة 

))( الر�سل وامللوك )/)2)-0))، الكامل يف التاريخ: 2/))).

)2( الر�سل وامللوك )/)))، الأغاين: 6)/)).

))( الإ�سابة: )/)0).

))( ال�ستقاق: 02).

))( الإ�سابة: )/0)).
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واثقة: اللهم اهد ثقيفًاًً وائت بهم. 

اإذا  الإ�سالم؛  في  خيارهم  الجاهلية  في  »خيارهم  ل�سحابته:    قاله  ما  فيهم  راأى  لعله 

على  ثقيف  ثبات  فراأى  الحجب،  اأمامه  وك�سف  الغيب،  على  نبيه  اهلل  اأطلع  فهل  فقهوا«، 

الإ�سالم في وقت اأ�سرمت الأر�ض فيه ناراً، فت�ساهل معهم في معاهدة ال�سلح؟ 

لهم  منحها  التي  العظيمة  المتيازات  تلك  وراء جملة  ال�سر  ندرك  اأن  هنا  ن�ستطيع  لعلنا 

ر�سول اهلل، فهل كانوا جديرين بها؟ 

لقد برهنت ثقيف اأنها خليقة بها، فاأتاحت بموقفها هذا طريقًا لحبًا يوؤهلها لتولي اأدوار 

قيادية بارزة على م�سرح الحياة ال�سيا�سية، من ع�سر الرا�سدين حتى نهاية ع�سر الأمويين.

حركة الفتوحات الإ�شالمية:

متقدة  الجهاد  روح  وظلت  المرتدين،  ودحر  الم�سلمين،  بن�سر  الردة  حروب  انتهت 

جذوتها، م�ستعلة جمرتها في نفو�ض الجماعة الم�سلمة، وهذا ما جعلهم يحملون اأرواحهم 

على اأكفهم لإعالء كلمة الحق، والجهاد في �سبيل العقيدة الإ�سالمية))(، والعمل على تبليغ 

اأجله؛ مثل ثقيف  الدعوة لمن لم تبلغ عنهم)2(، وبجانبهم من ثبت على دينه وحارب من 

ورجالها وغيرهم))(.

وانطلقت حركة الفتوحات الإ�سالمية التي بداأها محمد ، لي�ستاأنف م�سيرتها من بعده 

اأبو بكر ، الذي ما كان له اأن يترك الجذوة حتى تنطفئ، فا�ستغل هذه العاطفة المتاأججة 

وهذا الإيمان ال�سادق في ن�سر الإ�سالم خارج اأر�سه.

التي �سهدتها ال�سعوب  وحركة الفتوح الإ�سالمية ظاهرة تاريخية كغيرها من الحركات 

))( الطائف ودور قبيلة ثقيف: ))).

)2( احلياة ال�سيا�سية: )).

))( الدولة العربية: 0)2.
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قديمًا وحديثًا، بعد توحدها اأو نه�ستها واإ�سالح اأمرها))(، وقد ذهب موؤرخون وباحثون 

قائل  بين  ما  عليها.  والبناء  دوافعها  وتف�سير  الحركة  هذه  بواعث  تحديد  اإلى  وم�ست�سرقون 

البلدان  بخيرات  التمتع  في  العرب  رغبة  في  تمثلت  اقت�سادية،  عوامل  لأجل  ن�ساأت  اإنها 

المجاورة)2(، وراأي اآخر باأنها كانت حاًل وتنفي�سًا لم�سكالت العرب الداخلية والقت�سادية 

وال�سيا�سية، توجيه طاقتهم لم�سلحة الدعوة الإ�سالمية، فالعرب مطبوعون على حب القتال، 

ولو بقوا على هذه القوة الع�سكرية التي نجمت عن حروب الردة؛ لأفنى بع�سهم بع�سًا))(.

الإ�سالم؛  ن�سر  في  الم�سلمين  اإلى رغبة �سادقة من  الفتوحات  يعزو  الموؤرخين من  ومن 

لكم  لي�ض  الحجاز  »اإن   : عمر  وقول   ،)(({ تعالى: { قوله  من  انطالقًا 

بدار اإل على النجعة، ول يقوى عليه اأهله اإل بذلك.. �سيروا في الأر�ض التي وعدكم اهلل في 

الكتاب اأن يورثكموها«))(.

بداأت حركة الفتوحات ولم تكن حروب الردة قد انتهت بعد، وا�سترك الثقفيون فيها، 

و�ساهموا م�ساهمة عظيمة في ن�سر الإ�سالم، ففي ال�سنة الثالثة ع�سرة ا�ستركوا مع اأهل المدينة 

ومكة وبقية المناطق الأخرى في �سبه الجزيرة العربية، و�ساهموا مع جيو�ض اأبي عبيدة وعمرو 

بن العا�ض)6( في معركة اليرموك، التي ا�سترك المغيرة بن �سعبة فيها واأ�سيبت عينه))(.

التي  الحربية  الكرادي�ض  اأحد  قيادة  الثقفي على  وا�ستعمل عبد اهلل بن م�سعود بن معتب 

ا�ستركت في المعركة، واأغلب جنوده كانوا من اأفراد قبيلته))(. يذكر الطبري وابن الأثير اأن 

عبد اهلل بن م�سعود الثقفي كان على الأقبا�ض؛ اأي: على ما جمع من الغنائم))(.

))( دور احلجاز: )6).

)2( دور احلجاز: )6)؛ نقاًل عن برنارد: العرب يف التاريخ: )).

))( الدولة العربية: )2.

))( التوبة: ))، وال�سف: ).

))( الر�سل وامللوك )/))).

)6( فتوح ال�سام: )، 0)، )2.

))( طبقات ابن �سعد: )/))6-2)2.

))( البداية والنهاية: )/).

))( الر�سل وامللوك )/)))، الكامل يف التاريخ: 2/2)).
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وا�ست�سهد نافع بن غيالن الثقفي في دومة الجندل مع من �سهدها من ثقيف، وقد بكاه 

والده وجزع عليه))(، وتوفى عامر بن غيالن في طاعون عموا�ض، وكان هو واأخوه عمار قد 

التحقا بجي�ض خالد المتجه اإلى ال�سام، وكان فار�ض ثقيف يومئذ، وقد رثاه اأبوه غيالن)2(، 

وكان عثمان بن اأبي العا�ض الب�سير لأبي بكر بوقعة اأجنادين))(.

وا�سترك الثقفيون في فتح فل�سطين، فدخلوها مع عبد اهلل بن عمر بن الخطاب))(، و�سهد 

بع�سهم فتح م�سر، وكانوا من اأهل الراية))( الذين �شكنوا الف�شط�ط، وك�ن لثقيف ركن في 

الج�نب ال�شرقي من م�شجد عمرو ب�لف�شط�ط، وك�ن حبيب بن اأو�س �شيد ثقيف في جي�س 

عمرو، وعليه نزل يو�سف بن الحكم وابنه الحجاج اأثناء قدومهما مع مروان بن الحكم اإلى 

م�سر. و�سميت دار ثقيف بدار اأبي عرابة)6(.

اأقاليمه،  بع�ض  فتح  في  الف�سل  اإليهم  ُب 
َ

ْن�س
ُ
لي حتى  العراق،  فتوح  في  ثقيف  وا�ستركت 

وكان اأبو عبيد بن م�سعود الثقفي اأول من انتدبه الخليفة عمر بن الخطاب للحرب، بعد اأن 

دعا عمر لهذه الحرب في رابع يوم من خالفته �سنة 13هـ، ثم تتابع النا�ض حتى اجتمعوا األف 

رجل من المدينة وما حولها، اأكثرهم من ثقيف، وخرج اأبو عبيد مع اأهله في هذا الجمع من 

الم�سلمين، فهزموا الفر�ض في �سحراء )مل�ض(، وغنم كثيراًً من الغنائم، وا�ستولى على خزائن 

)نر�ض(؛ وهو ابن خالة ك�سرى، واأخذ من اأهلها الجزية.

الجي�ض- فجهز جي�سًا، حتى  – قائد  ر�ستم  الفر�ض غ�سب  عبيد على  اأبي  وبانت�سارات 

))( الإ�سابة: )/6)).

)2( طبقات ابن �سعد: )/0)، والإ�سابة: 2/))2.

))( تاريخ الإ�سالم: )/)).

))( فتوح ال�سام )/0).

الف�شط�ط،  نزل عمرو حم��رشاً حل�شن  مل�  الأنه  الراية؛  و�شميت  بج�نب ج�مع عمرو،  ب�لف�شط�ط  الراية: حملة عظيمة   )((

ِحَبْتُه قبائُل كثريٌة من العرب، وكان منهم قوم من قري�ض وثقيف والأن�سار واآخرين؛ مل يكن بهم من العدد ما ينفرد  و�سَ

اأن تن�سب اإىل اأحدهم، فوافقوا  ُيْدَعى با�سم قبيلة غريه، فجعل لهم راية دون  اأن  بدعوة يف الديوان، وكره كل بطن 

املقريزي:  )الراية( وخطط  البلدان:  انظر: معجم  الديوان بهذا ال�سم،  جميعًا، وحاربوا حتتها ونزلوا، و�ُسّجلوا يف 

.(((0/(
)6( القبائل العربية يف م�رش 0))-)))، فتوح م�رش واملغرب: ))).
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كانت معركة الج�سر التي قتل فيها اأبو عبيد بعد اأن دا�سه الفيل وبرك عليه، ثم قتلت الفيلة 

�سبعة من المحاربين الأ�سداء وكلهم من ثقيف، وهم القادة الذين اأو�سى بهم اأبو عبيد قبيل 

وفاته، حتى اأخذ الراية المثنى بن حارثة وان�سحب بالنا�ض))(. ثم قطع عبد اهلل بن مرثد الثقفي 

الج�سر على الم�سلمين قائاًل: اأيها النا�ض موتوا على ما مات عليه اأمراوؤكم اأو تظفروا)2(.

لقد كان لقطع الج�سر اأثر في موت الكثير من الم�سلمين غرقًا في نهر الفرات، وكان من 

الذين اأبلوا في المعركة بالء ح�سنًا اأبو محجن الثقفي، الذي هاجم الفيلة، و�سرب اأحدهم 

حتى قطع رجله، وكان  ل يهاب الموت في �سبيل اهلل))(.

اأما من قتل من ثقيف يوم الج�سر فمنهم: اأبو عبيد بن م�سعود، وحبيب بن ربيعة بن عمر 

الثقفي، والحكم بن م�سعود اأخو اأبو عبيد، وابنه جبر بن الحكم، واأو�ض بن اأو�ض بن عتيك 

الثقفي واأخوه ثابت، وا�ستمات الثقفيون حتى ا�ست�سهد منهم عدد كبير بلغ الثالثمئة مقاتل 

في المعركة))(.

بكرة  اأبو  فيهم  وكان  ع�سرة،  اأربع  �سنة  غزوان  بن  عتبة  مع  الأُُبلَّة  فتح  الثقفيون  و�سهد 

الثقفي،  ال�سلت  اأبي  بن  كلدة  بن  وربيعة  �سعبة،  بن  والمغيرة  الحارث،  بن  ونافع  الثقفي، 

وقتلوا من العدو عدداً كبيراً، وبعث نافع اإلى الخليفة يعلمه بالفتح ويب�سره بالنت�سار. وتولى 

زياد ابن اأبيه الثقفي توزيع الغنائم وهو ابن اأربع ع�سرة �سنة؛ لمعرفته بالقراءة والح�ساب، في 

مقابل درهمين عن كل يوم يعمل فيه))(.

وبعد وفاة عتبة بن غزوان ا�ستعمل عمر بن الخطاب المغيرة بن �سعبة على الب�سرة، فبقي 

فيها �سنتين)6(، وا�ستعمله �سعد بن اأبي وقا�ض مفاو�سًا بينه وبين الفر�ض قبل معركة القاد�سية؛ 

))( الكامل يف التاريخ: 2/))) – ))).

)2( الكامل يف التاريخ: 2/)))، الر�سل وامللوك )/))) – ))).

))( البالذري، فتوح البلدان )/)0) – )0).

))( الر�سل وامللوك )/))) وما بعدها، الكامل يف التاريخ: 2/)))-0))، البداية والنهاية: )/)2-0). كانت موقعة 

اجل�رش يوم ال�سبت يف اآخر �سهر رم�سان �سنة ثالث ع�رشة للهجرة، انظر: البالذري، فتوح البلدان )0).

)/0))، والكامل يف التاريخ:  اأربع ع�رشة للهجرة، انظر: الر�سل وامللوك  اأو �سعبان �سنة  ))( كان فتح الأبلة يف رجب 

2/)))، وابن حزم، اجلمهرة 260.
)6( الر�سل وامللوك )/))).
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المغيرة  و�ساهم  المهمة.  لهذه  اأهاًل  وكان  المناق�سة،  على  وقدرته  وجراأته،  �سخ�سيته  لقوة 

النعمان بن المقرن، فا�سترك في معركة نهاوند �سنة 20هـ، وفي فتح  في فتوح الم�سرق مع 

اأذربيجان �سنة 20هـ، وفتح همدان �سنة 23هـ))(.

بجانب  واإنما وقفت  الفتوحات،  في هذه  الم�ساركة  بمناأى عن  الثقفية  المراأة  تكن  لم 

الرجل، فقد اأوهمت اأزدة بنت الحارث بن كلدة الثقفي- ون�ساء اأخريات من ثقيف- العدو 

رايات،  خمرهن  من  فجعلن  عليهم،  مقبل  الم�سلمين  من  طوياًل  ومدداً  كبيراً  جي�سًا  باأن 

حتى دب الوهن في �سفوف العدو، فاأعمل الم�سلمون فيهم قتاًل، حتى انت�سروا على اأهل 

مي�سان)2(.

و�سارك اأبو محجن في حرب القاد�سية، وكان مقيداً ي�سرف على المعركة من �سجنه في 

ق�سر �سعد ل�سربه الخمر، فعز عليه اأن يرى تراجع الم�سلمين دون اأن ي�سارك، فطلب من امراأة 

فاأطلقت  اإن بقي حيًا،  المعركة  اإلى قيده بعد  اأن يرجع  اأن تفك قيده، وعليه عهد اهلل  �سعد 

اأبو  الن�سر حليف الم�سلمين، قال  �سراحه واأعطته فر�ض �سعد، ف�سد على الأعداء حتى كان 

محجن في ذلك: 

بالَقنَا الخيُل  ــِدي  ــْرتَ تَ اأن  َحــَزنــاً  ــاكفى  ــيَ ــاِق واأُتْــــــــَرَك مــ�ــشــدوداً عــلــي وثَ

واأُْغــِلــَقــْت الحديُد  َعنَّاني  ُقــْمــُت  المناِديَااإذا  تجيُب  ل  دونــي  ــاِرُع  ــ�ــشَ َم

وبعد القتال عاد اأبو محجن اإلى �سجنه، وعلم �سعد فاأطلقه ل�سجاعته واإخال�سه))(.

وكان عثمان بن اأبي العا�ض الثقفي واليًا على الطائف في عهد النبي ، ثم اأ�سيفت اإليه 

ولية البحرين وعمان في عهد عمر، و�ساهم في فتح الجزيرة واأرمينية))( واأخذ من اأهلها 

الجزية �سنة 23هـ، و�ساهم في فتح فار�ض، ونزل )توج( ففتحها وبنى فيها الم�ساجد، وجعلها 

داراً للم�سلمين، واأ�سكن فيها بني عبد القي�ض �سنة 13هـ، و�ساهم في فتح كازون والنوبندجان 

))( البالذري، فتوح البلدان )))، 0))، 00).

)2( البالذري، فتح البلدان )2)، وق�سم ال�سعر يف الع�رش الإ�سالمي من الدرا�سة.

))( الر�سل وامللوك )/))).

))( الر�سل وامللوك )/))، وابن كثري البداية والنهاية )/6).
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عدة  في  العا�ض  اأبي  بن  الحكم  اأخوه  و�ساهم  23هـ،  �سنة  �سابور  وفتح  �سابور،  اأعمال  من 

فتوحات))(.

وفي فتح طبر�ستان �سنة 30هـ ا�ست�سهد في معركتها محمد بن الحكم بن اأبي عقيل الثقفي، 

وا�سترك عبد اهلل بن عقيل الثقفي في فتح خرا�سان، وكان جبير بن حية بن م�سعود الثقفي 

ابن عم المغيرة ممن ا�سترك مع الم�سلمين، وكان معلمًا للقراآن، ثم كاتبًا في الديوان في عهد 

عمر، ثم ولي اأ�سبهان في عهد زياد بن اأبيه)2(.

عمن  منقولة  له  رواية  في  كثير  ابن  اأورده  ما  اإل  الفتوحات  في  ثقيف  على  يوؤخذ  ولم 

�سهد حرب القاد�سية اأن رجاًل من ثقيف ارتد عن الإ�سالم ولحق بالفر�ض، واأخبرهم بمواطن 

�سعف الم�سلمين، خا�سة على الجناح الذي ا�ستركت فيه قبيلة بجيلة في الحرب؛ بهدف 

تثبيط عزائمهم واإلحاق الهزيمة بهم))(.

لكن هذه الرواية قد تكون مثل �سابقاتها التي و�سعت على ثقيف للنيل منهم، والت�سهير 

اأبيه))(، على اأن خروج رجل وخيانته ل يعني خيانة القبيلة  بهم؛ بغ�سًا للحجاج وزياد بن 

كلها.

الإ�سالمية،  الفتوحات  في  وجماعات  اأفراداً  �ساهمت  قد  القبيلة  فاإن  حال  اأي  وعلى 

و�ساركت م�ساركة مهمة فيها.

حيث  الح�سارية،  بالناحية  لمعرفتهم  وذلك  الأم�سار،  اإدارة  في  الثقفيون  اأ�سهم  وقد 

ات�سلوا بالعالم الخارجي عن طريق التجارة، واطلعوا على اأحوال البالد الأخرى وح�سارتها، 

واقتب�سوا منها ما يمكن اقتبا�سه من الفر�ض والروم.

وكان منهم الولة، فمن الولة الثقفيين: عثمان بن اأبي العا�ض الثقفي الذي ولي الطائف 

))( البالذري، فتوح البلدان: ))).

)2( الإ�سابة: )/)22.

))( البداية والنهاية: )/)).

))( جواد علي، العرب قبل الإ�سالم )/0)2.
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ثم البحرين وعمان))(، ثم ولَّى اأخاه الحكم على اإمارة البحرين عند توجهه اإلى الب�سرة باأمر 

عمر بن الخطاب، وفي عهد عثمان بن عفان اأُِخَذت داره بالمدينة واأُعِطي بدًلً منها اأر�سًا 

بالب�سرة؛ وهي المعروفة ب�سط عثمان، ومات فيها)2(، واإليه ين�سب باب عثمان بالب�سرة.

وكان عمر  يح�سن اختيار ولته على اأ�سا�ض من الخبرة والكفاءة والمقدرة، فمن ولته 

وعلى  �سعبة،  بن  المغيرة  الكوفة  وعلى  الطائف،  على  الثقفي  اهلل  عبد  بن  �سفيان  الثقفيين: 

البحرين وما والها عثمان بن اأبي العا�ض))(. وقد �ساهموا م�ساهمة كبيرة في اإدارة مظاهر 

الن�ش�ط المختلفة في تلك الوالي�ت.

فكان المغيرة بن �سعبة اأول من �ساهم في و�سع ديوان في الب�سرة))(، وفي عهد عثمان 

ابن عفان عين المغيرة واليًا على اأرمينية واأذربيجان، ثم عين بعده القا�سم الثقفي))(، ثم ولي 

الكوفة وظل بها حتى مات �سنة 41هـ. وولي ال�سائب بن الأقرع الثقفي اأ�سبهان وما حولها 

�سنة 24هـ)6(، وا�سترك في اإدارة الب�سرة كل من نافع بن الحارث الثقفي واأبو بكرة الثقفي، 

اأر�سها و�سرورة ا�ستغاللها))(، وكانت لهما  النا�ض بخ�سب  و�سجعا على الزراعة، واأعلما 

اأموال واإقطاعات فيها، فكان لنافع الثقفي اأول دار بنيت بالب�سرة، وكان هو اأول من اقتنى 

اإِِباًل فيها، ثم بنيت دار المغيرة بن �سعبة، وا�سترك ربيعة بن اأبي ال�سلت في تخطيط الب�سرة، 

وكان لزهير بن عثمان الثقفي ال�سحابي دار بالب�سرة))(.

فكان  واإدارتها،  ال�سعبية  الحمامات  كبناء  اأخرى  واأن�سطة  اأعماًل  الثقفيون  مار�ض  كما 

هناك حمام لعبد اهلل بن عثمان بن اأبي العا�ض الثقفي، وحمام لمولى زياد بن اأبيه، وحمام 

كالتجارة،  اأن�سطة  لممار�سة  لهم  اأي�سًاً  رحبًا  مجاًل  الكوفة  وكانت  بكرة،  اأبي  بن  لم�سلم 

))( البالذري، فتوح البلدان )) – 00).

)2( الإ�سابة: )/))).

))( اأحمد ال�رشيف، دور احلجاز ))2 – 260.

))( البالذري، فتوح البلدان ))).

))( البالذري، فتوح البلدان ))2.

)6( الر�سل وامللوك )/)))، 22).

))( البالذري، فتح البلدان: )2) وما بعدها.

))( البالذري، فتح البلدان: )2) وما بعدها.
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ومناطق  مدن  في  الأعمال  هذه  ت�سابهت  وقد  الثقفي،  عتيك  بن  الحجاج  مثل  والزراعة؛ 

متعددة؛ كالأهواز وغيرها))(.

11- الثقفيون في الع�شر الأموي:

اآثار النزاع بين الإمام علي ومعاوية: اأن تكونت عدة قوى برزت على م�سرح  كان من 

الحياة ال�سيا�سية، فن�ساأت اأحزاب وجماعات �سنعت الأحداث، وغيرت مجرى التاريخ.

وقد اأدى تولي معاوية الخالفة، وو�سول الأمويين اإلى الحكم؛ اإلى ظهور قوى معار�سة 

لمعاوية وخالفته.

الم�سلمين جميعًاً من خالفته، فلم يكن الأمر خافيًا  وكان معاوية يعرف حقيقة موقف 

عليه، وقد تمثلت المعار�سة له في جبهتين: 

المعار�سة  من  متخذة  جانب،  في  والأن�سار  المهاجرين  من  ال�سحابة  حيث  الحجاز 

ال�سلمية �سبياًل لها، واأن الأمر ل يعدو اأن يكون خالفًا في الطريقة والأ�سلوب. 

اآراء مذهبية  للتعبير عن  �سبياًل  العنف والقوة  تتخذ من  التي  الثانية  الجبهة  القبائل  رجال 

ومواقف �سيا�سية، متمثلة في حزبي ال�سيعة والخوارج، وظل العراق هكذا منبعًا للفتن ومن�ساأً 

للخالفات، ومركزاً لمعار�سة الأمويين على طول خالفتهم)2(.

ولم يجد معاوية ما يمنع من ال�ستعانة ببني اأمية على الرغم من علمه بح�سد بع�سهم له؛ 

وخا�سة المروانيين))(، فا�ستعملهم في وليات ا�ستقرت فيها الأمور ولي�ض فيها قالقل مثل 

بالد الحجاز، ولكنه ما كان يمكنهم من دولته، بل ي�سعهم تحت رقابته، ويبادر اإلى عزلهم 

بعد مدة وجيزة. وكان اإذا اأراد اختبار اأحدهم وله الطائف اأوًل، فاإن اأعجبه وله مكة، فاإن 

اأعجبه وله المدينة.

))( البالذري، فتح البلدان: 0)).

)2( فلهوزن، الدولة العربية: 0)).

))( فلهوزن، الدولة العربية: )2)-0)).
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الخالفة  واأي�سًاً  اأنه طوال خالفة معاوية-  الطائف:  اأمر ولية  في  بالذكر  مما هو جدير 

خطر  هناك  كان  ما  اأنه  على  يدل  وهذا  الطائف،  والي  هو  مكة  والي  كان  كلها-  الأموية 

يخ�سى من الثقفيين اأو الطائف، لذا جعل منهم معاوية �سنداً له وعونًا، وقوة يعتمد عليها، اإلى 

جانب بني كلب في ال�سام))(، لكن الثقفيين كانوا الأقدر والأف�سل والأذكى في اأن يكونوا 

قوة لالأمويين.

فالعالقات الجتماعية وال�سيا�سية والتجارية التي ربطت بينهم )اأمويين وثقفيين(؛ ارتفعت 

اإلى م�ستوى الإخوة الأ�سقاء)2(، فكانوا كالأ�سرة الواحدة، بدءاً بالأحالف ال�سيا�سية ال�سابقة، 

 
َ

اأرا�سي الأمويين  وامتالك  الالت،  هدم  في  المغيرة  مع  ليكون  �سفيان  اأبي  باختيار  ومروراً 

بالطائف ي�ساركهم فيها الثقفيون بزراعتها، وي�ساطرونهم غالتها))(.

النبي حين  اإليه  التجاأ  الذي  ابني ربيعة  اإقطاع  اأمية كثيرة؛ منها  بني  اإقطاعات  وكانت 

زيارته للطائف، وما ا�ستبدله عثمان بن عفان من اأرا�ٍض باأخرى في الطائف، وما كان لأبي 

�سفيان فيها من اأمالك، وما لمعاوية من اإقطاعات فيها))(، ثم اإن الطائف كانت الملجاأ الذي 

لجاأ اإليه الحكم بن اأبي العا�ض حين طرده الر�سول  من المدينة))(.

اأبي  على  المعا�سرون  اأطلق  حتى  الطرفين،  بين  والم�ساهرة  الن�سب  عالقات  وربطت 

�سفيان )خال الثقفيين()6(.

 في تدعيم تلك ال�سالت، وفي اعتماد الأمويين على الثقفيين، 
ٌ
وكان للناحية ال�سيا�سية اأثر

اإذ اإن القبيلة لم ت�سترك في الفتن، ولم تتاأثر بالع�سبيات القبلية، بل تجنبت الدخول في اأي 

نزاع.

لتوطيد  فر�سة  معه  التقارب  وفي  الخالفة  اإلى  معاوية  و�سول  في  الثقفيون  ارتاأى  لقد 

))( اخلربوطلي، تاريخ العراق: )).

Lammens: op، cit., p، 164 )2(

))( الأموال: ))).

))( فلهوزن، الدولة العربية: )0).

))( ابن عبد الرب، ال�ستيعاب: 6)).

)6( فلهوزن، الدولة العربية، والإ�سابة 2/))).
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�سلتهم بالأمويين، ل�سيما بعد موقعة �سفين التي تجنبوها، واأنهم بهذا التقارب �سيعلو �ساأنهم 

اليوم، مثلما ارتفع �ساأن المهاجرين والأن�سار من  ال�سيا�سية في الدولة الإ�سالمية  في الحياة 

قبل))(، وهم طامحون للو�سول اإلى المراكز العليا، ولن يحدث هذا اإل بالتحالف والولء 

للخليفة الجديد، لكنهم كانوا حذرين حتى ل يغ�سبوا الآخرين من ال�سحابة، وبني ها�سم، 

وال�سيعة، والخوارج.

راأى معاوية في التقارب مع الثقفيين من الأ�سباب ما يجعله حري�سًا على التحالف معهم، 

وهذا  بكر،  اأبي  يعار�سوا خالفة  لم  الذين  وهم  يرتدوا،  فلم  الإ�سالم  على  ثبتوا  الذين  فهم 

الذين  وهم  عفان،  بن  عثمان  بخالفة  رحبوا  الذين  وهم  بالرئا�سة،  لقري�ض  �سمني  اعتراف 

تجنبوا الفتن واعتزلوها، فلم يلطخوا اأياديهم بالدماء.

فهم  على  الأقدر  اأنه  ول�سيما  بهم،  بال�ستعانة  معاوية  اأغرى  جانبهم  من  الحياد  هذا 

لأ�سهاره  يتلطف  اأن  اأولى  باب  فمن  النا�ض؛  معاملة  في  والألطف)2(  الثقفية،  ال�سخ�سية 

الثقفيين))(.

ثم اإن عدم ترابط الأحالف وبني مالك فيما بينهم، وقلة عددهم بحيث اإنهم ل يعّدون 

خطراً؛ كان دافعًا اآخر لمعاوية ليختار رجاله من ثقيف، ولكن لي�ض من ثقيف كلها، بل من 

الأحالف حلفاء بني اأمية في الجاهلية، الذين لهم �سالت وروابط بينه وبينهم، خالفًا لبني 

َنُهم فلربما يكونون �سببًا في 
َّ
َعي اإن  اأنه  مالك الذين كانوا حلفاء قي�ض عيالن، فاأدرك معاوية 

الثورة عليه))(.

تقريب  في  معاوية  ر�سمها  التي  ال�سيا�سة  هذه  وعلى  بالثقفيين،  معاوية  ا�ستعان  هكذا 

الثقفيين وال�ستعانة بهم �سار الخلفاء الأمويون من بعده، وا�ستمر الأمويون كذلك في �سراء 

اأرا�ٍض بالطائف، ف�ساروا بذلك ع�سبية قوية ارتبطت فيها الم�سالح لكال الطرفين، واأخل�ض 

Lammens: op، cit، p، 165 )((

)2( فلهوزن، الدولة العربية: ))).

))( ملا وجه معاوية ب�رش بن اأرطاأة اإىل احلجاز للق�ساء على �سيعة علي، منعه من التعر�ض لقي�ض، فلما اأتى ب�رش الطائف، قالت 

له ثقيف: »مالك علينا �سلطان نحن من قي�ض«، فرتكهم، انظر: املمتع يف �سنعة ال�سعر: 2)2.

))( انظر: اأيام ثقيف يف هذه الدرا�سة.
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�سيا�سي كبير))(،  بثقل  بذلك حظوة ومكانة، وتميزوا  فنالوا  لالأمويين،  الولء  في  الثقفيون 

فكانوا في بع�ض الأحيان يتولون اأكثر من ن�سف منا�سب الولة في الدولة. 

الخلفاء  اأيدي  على  والهجاء  الإيذاء  من  الأمويين  اأ�ساب  ما  الثقفيين  اأ�ساب  ذلك  لكل 

العبا�سيين، حين اأفلت �سم�ض الخالفة الأموية، وبزغت �سم�ض الخالفة العبا�سية.

وللحديث عن جهود الثقفيين ال�سيا�سية في قيام الخالفة الأموية؛ تقف بنا الدرا�سة في هذا 

الباب عند ا�ستعانة الأمويين بالثقفيين في قيام الدولة وبنائها، وحكم ولياتها، ومعرفة جهود 

الثقفيين في دعم الخالفة الأموية وتوطيدها عند قيامها، وما ا�سطلعوا به من جهد كبير في 

تذليل كثير من العقبات وال�سعوبات.

بالخالفة،  له  الأم�سار  بيعة  على  معاوية  ح�سول  عدم  في:  العقبات  تلك  تمثلت  وقد 

في  حدثت  التي  ال�سراع  مدة  بعد  المكلومين،  جراح  وت�سميد  الثائرين،  تهدئة  و�سرورة 

اأواخر خالفة عثمان. وتاأمين الجبهة الداخلية في الدولة من اأجل التفرغ للجبهة الخارجية؛ 

لجهاد البيزنطيين الذين ا�ستغلوا القالقل وال�سطراب الداخلي، فعاثوا في الأرا�سي الإ�سالمية 

ف�ساداً.

ول ريب في اأن اأهم تلك العقبات هو الح�سول على مبايعة الأم�سار، وقد وجد معاوية 

في ذلك م�سقة بالغة، ب�سبب �سعوبة اعتراف جمهرة الم�سلمين بخالفته التي اأحاطت بها 

ظروف ومالب�سات، على اأن الموقف قد تاأزم لدى معاوية بمبايعة اأهل العراق وجند علي 

للح�سن بن علي، وهذا ي�سير اإلى احتمال ا�ستئناف القتال من جديد. ي�ساف اإلى ذلك وجود 

قيادات قوية عنيدة �سديدة المرا�ض، لي�ض من ال�سهل اأن تقبل بالدخول في طاعة معاوية؛ مثل: 

زياد بن اأبيه، وقي�ض بن �سعد، وغيرهما.

لكن مثل هذه ال�سعوبات يمكن اأن تتال�سى وتزول بوجود تقارب ثقفي اأموي، وتحديداً 

بوجود رجال ثقفيين اأذكياء فيهم عمرو بن غيالن، وفيهم داهية من دواهي العرب األ وهو 

يدي  بين  اإ�سالمه  الثقفية  الذاكرة  له  حفظت  الذي  الثقفي،  �سعبة  بن  المغيرة  الراأي؛  مغيرة 

))( انظر: ق�سائد مدح طريح للوليد بن يزيد يف هذه الدرا�سة.
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ر�سول اهلل عام الخندق، ودفاعه عنه يوم الحديبية، ونزوَل عروة بن م�سعود عليه حين اأتى 

ر�سوَل اهلِل م�سلمًا، بعد نزوله على اأبي بكر، ثم نزوَل وفِد الأحالف من ثقيف عليه حين اأتوا 

ر�سوَل اهلِل مفاو�سين ثم م�سلمين، ونجاَحُه في اإقناع ثقيف بعدم الخروج في جي�ض طلحة 

والزبير وعائ�سة))(، بل اإن له دوراً كبيراً في تاأليب النا�ض �سد طلحة والزبير.

وحفظ له الأمويون اأنه كان الب�سير لمعاوية بانتهاء التحكيم ل�سالحه، واأنه مهد لعتراف 

الم�سلمين بخالفة معاوية، بذلك الكتاب الذي افتعله المغيرة على ل�سان معاوية باأنه قد وله 

اإمرة الحج)2(. وقد اأ�ش�ع الثقفيون خالفة مع�وية في اأو�ش�ط الحجيج، موؤكدين تلك الخالفة 

في هذا الجمع الغفير من الم�سلمين.

هذا الدور للثقفيين- ول�سيما للمغيرة- اأغرى معاوية بال�ستعانة بهم في اأمر الح�سن ابن 

علي بن اأبي طالب، الذي التف حوله بنو ها�سم، والآلف من ال�سحابة مهاجرين واأن�ساراً، 

واأبناء القبائل العربية، وبايعوه جميعًاً بالخالفة، وعلى ذلك ا�سطلع الح�سن بمهام الخالفة، 

 الأمراء، وَجنََّد الأجناد، وزاد المقاتلة))(.
َ
ر فعين الولة، واأمَّ

لكن الح�سن كان يكره القتال، وكان يرى في جنده فتوراً وتقاع�سًا عن الخروج معه، 

ولهذا غادر الكوفة اإلى المدائن، حيث واليها من قبل اأبيه �سعد بن م�سعود الثقفي))(، وما 

جند  بع�ض  ي�ستري  فاأخذ  ا�ستغاللها،  دون  له  ال�سانحة  الفر�ض  تلك  يدع  اأن  لمعاوية  كان 

وفداً  له  فاأر�سل  للقتال،  الح�سن  كره  ا�ستغل  ثم  بالمال،  ويغريهم  عنه،  وي�سرفهم  الح�سن، 

لمفاو�سته في ال�سلح.

))( قال املغرية للخارجني مع عائ�سة وطلحة والزبري: اإن كنتم غ�سبتم على عثمان فروؤ�ساوؤكم قتلوا عثمان. وقال ملروان: 

اإن هذين الرجلني يريدان الأمر لأنف�سهما. انظر، الإمامة وال�سيا�سة )/)6.

)2( ا�ستغل املغرية ان�سغال النا�ض يف اأمر اخلالف بني علي ومعاوية، فافتعل ذلك الكتاب باأن معاوية قد وله اإمرة امل�سلمني 

يف اأداء �سعائر احلج، وبذلك ا�ستطاع املغرية اأن ميهد كثرياً لقبول امل�سلمني بخالفة معاوية دون معار�سة، اأو يف الأقل 

حّد منها، انظر تفا�سيل ذلك يف الر�سل وامللوك )/60) ويف �سري اأعالم النبالء )/20.

))( اخلربوطلي، تاريخ العراق: )6.

))( عندما نزل احل�سن باملدائن اأ�سار املختار بن اأبي عبيد الثقفي على عمه بت�سليم احل�سن اإىل معاوية؛ لك�سب ر�ساه، واأماًل 

يف الغنى وال�سلطة، ولكن عمه وبخه ذاكراً له اأنه ل يحق خيانة ابن بنت ر�سول اهلل، ول�سك اأن هذه الرغبة من املختار 

�سبيهة بتلك التي فعلها املغرية يف اإمرة احلج، انظر: الر�سل وامللوك )/)6).
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فعلى من يقع اختيار معاوية؟ لم يجد اأف�سل من المغيرة بن �سعبة الثقفي، وعبد الرحمن 

بن اأم الحكم الثقفي، وعبد اهلل بن عامر بن كريز، وا�ستطاعوا اإر�ساء الطرفين، وتحقيق �سلح 

يتنازل الح�سن بمقت�ساه عن الخالفة لمعاوية))(، بهذا ح�سل معاوية على بيعة اأهل العراق، 

وبدخول العراق في طاعة معاوية، وبتنازل الح�سن؛ اأطلق على عام 42هـ عام الجماعة)2(.

الأموية، ولقد  الدولة  تثبيت دعائم  المغيرة بن �سعبة في  الثقفيين ودور  هكذا كان دور 

ا�ستمر هذا الدور للمغيرة يوم اأن دفع المغيرة عن معاوية اأي�سًاًً خطراً يهدد خالفته، وهو خطر 

بها بعد مقتل  باإ�سطخر وتح�سن  اأبي طالب فار�ض، واأقام  الذي وله علي بن  اأبيه  زياد بن 

علي، وجمع حوله الأعوان والأجناد، واأراد معاوية ا�ستمالته بالترغيب والترهيب))(، ولكنه 

اأخفق، فخافه معاوية، ول�سيما اأن زياداً لم�ض فيه النا�ض ح�سن التنظيم، والإدارة، والقيادة، 

وال�سجاعة في �سخ�سيته وفيما عهد اإليه من اأعمال. ي�ساف اإلى ذلك اأن وراءه اأهل العراق 

والحجاز، ويحظى بتاأييد من الموالي وال�سيعة، وهوؤلء جميعًا �سيقفون وراء اأي رجل يدافع 

عن اآل بيت النبي، فكيف اإذا كان هذا الرجل هو زياد بن اأمية؟

اأمر زي�د فق�ل: »بئ�س الوطء العجز، داهية العرب، معه  قدر مع�وية كل هذا، وقلق من 

اأهل  من  لرجل  يطيع  اأن  يوؤمنني  ما  الحيل،  ويرب�ض  يدبر  فار�ض،  بقالع  متح�سن  الأموال، 

 الحرب َجَذعة«))(.
ّ
البيت؛ فاإذا هو قد اأعاد علي

قلق معاوية كثيراًً من زياد حتى ما كان يبيت ليلته، فقال مرة للمغيرة حين �ساأله عن �سبب 

اإن اهلل قد حقن بابن  اأتى الوفُد احل�سَن وهو باملدائن نازل يف م�ساربه، فكانوا يخرجون من عنده ويقولون للنا�ض:   )((

الوفد،  النا�ض يف �سدق  ي�سكك  ومل  الع�سكر،  فا�سطرب  ال�سلح.  اإىل  واأجاب  الفتنة،  به  و�سكن  الدماء،  اهلل  ر�سول 

فوثبوا ب�حل�شن، ف�نتهبوا م�ش�ربه وم� فيه�، فركب احل�شن فر�شً� له وم�شى يف مظلم �ش�ب�ط، وقد كمن اجلّراح بن �شن�ن 

الأ�سدي فجرحه، فنزف احل�سن ثم حمل اإىل املدائن، وراأى اأنه ل قوة له، واأن اأ�سحابه قد افرتقوا عنه، ف�سعد املنرب، 

لنا، وحقن دماءكم باآخرنا، وقد �ساملت معاوية، واإن اأدري لعله فتنة لكم ومتاع اإىل  وقال: اأيها النا�ض اإن اهلل هداكم باأوَّ

حني، انظر: تاريخ اليعقوبي 2/))2.

)2( ال�سيوطي، تاريخ اخللفاء: 2)).

))( انظر، تاريخ اليعقوبي 2/))2.

))( كان ب�رش بن اأرطاأة قد قب�ض على اأولد زياد يف الب�رشة؛ ليجرب زياداً على الدخول يف طاعة معاوية، وهدده بقتلهم اإن 

مل ينزل م�ست�سلمًا، لكن زياداً رف�ض تهديده، ورد عليه رّداً لذعًا، ومل ي�ستطع ب�رش تنفيذ تهديده؛ لأن اأبا بكرة الثقفي 

ح�سل على عفو عن الأولد من معاوية، فاأفرج عن الأولد، خّلى �سبيلهم، انظر، الر�سل وامللوك، )/)))-))).
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قلقه: »ذكرت زياداً، واعت�سامه باأر�ض فار�ض، فلم اأنم ليلتي«))(.

هذا ما اأف�سى به معاوية اإلى المغيرة، ووا�سح اأنه ل يريد منه ت�سرية ول موا�ساة، بل يطلب 

منه حاًلّ واإر�ساداً وم�سورة، وهو المميز بحل المع�سالت)2(.

فما كان من المغيرة اإل اأن عر�ض فكرة مفاو�سة زياد، ول�سك اأن الفكرة فيها من الذكاء 

وتلطف  »ائته،  للمغيرة:  وقال  بالموافقة،  معاوية  اأ�سرع  وهنا  الطرفين،  م�سلحة  ي�سمن  ما 

اأ�سد رغبة في ال�سلح وتهدئة الأمور وا�ستقرار البالد. واأتى المغيرُة زياداً،  له«))(، فمعاوية 

وتر�ساه، واأقنعه بالدخول في طاعة معاوية، َفاَلَن زياٌد وقبل الن�سح، وكان معاوية قد كتب 

له كتاب اأمان، فاأتى من فار�ض اإلى دم�سق، فاأكرمه معاوية، و�سمح له بالإقامة في الكوفة))(، 

وا�ستلحقه به، على الرغم من معار�سة كثير من الأمويين معاوية في ذلك))(.

المناه�سة  القوية  العراق، بجبهته  اأمر  اأول خالفته  اأرقت معاوية في  التي  ومن الم�ساكل 

الكوفة  اأمر  فولَّى  الخطاب،  بن  عمر  عهد  من  بدءاً  الرا�سدين،  عهد  منذ  للخلفاء  الموؤرقة 

ومن  عثمان،  لخالفة  الأولى  ال�سنة  بحكمة وجدارة حتى  �سا�سها  الذي  �سعبة،  بن  للمغيرة 

العراق خرجت الثورة على عثمان، ومنه اأعلن طلحة والزبير وعائ�سة خروجهم على علي، 

والعراق كذلك موئل ال�سيعة والخوارج.

في  عليه  معتمداً  42هـ،  �سنة  الكوفة  ُه  المغيرة على �سنائعه ولَّ معاوية مكافاأة  اأراد  ولما 

توطيد الأمور له فيها، وتدعيم �سلطانه بها، فكفاه المغيرة اأمرها طوال وليته عليها، م�ستخدمًا 

�سيا�سة تجمع بين الحزم واللين، طالبًا من كل قبيلة اأن تكفيه من فيها من اأهل الأهواء، ثم اإنه 

اأ�سعف �سوكة كل من ال�سيعة والخوارج ب�سرب بع�سهما ببع�ض)6(.

))( الر�سل وامللوك، )/)))-))).

)2( ال�سيوطي، تاريخ اخللفاء: )20.

))( الر�سل وامللوك )/))).

))( الر�سل وامللوك )/))).

اأمه، لكن معاوية  اأو )ابن �سمية( ن�سبة اإىل  اأو )ابن عبيد(  اأبيه(  ))( كان زياد يطلق عليه قبل �سلحه مع معاوية )زياد ابن 

ا�ستلحقه باأبيه واآخاه و�سماه )زياد بن اأبي �سفيان(، انظر، ابن عبد الرب، ال�ستيعاب 26/2).

)6( الر�سل وامللوك )/))).
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اأنف�سهم، فوقفوا بجانب  اأهل الكوفة  هذه ال�سيا�سة راقت الخلفاء واأعجبتهم، واأر�ست 

الأخيار  اأحد  بعد وفاته، وعدوه  الخوارج))(، وترحموا عليه  فتنة  الق�ساء على  المغيرة في 

الذين تولوا اأمر الكوفة)2(.

بخالفة  والعتراف  الدولة،  قيام  في  معهم  واأ�سهموا  لالأمويين،  الثقفيون  اأخل�ض  هكذا 

معاوية، وعملوا معهم في تهدئة الثائرين، وفي حقن دماء الم�سلمين، وفي التوفيق بين القبائل؛ 

بهدف تاأمين جبهة داخلية، ت�ستطيع اأن توؤدي دوراً ح�ساريًا ورياديًّا ي�سهد له التاريخ.

في نهاية هذه الدرا�سة التاريخية تنبغي الإ�سارة اإلى اأن هناك ثالث حركات قام بها رجال 

ثقفيون �سد الدولة الأموية، كل واحدة منها تختلف عن الأخرى: 

الأولى: حركة المختار بن اأبي عبيد الثقفي، وقد ا�ستظلت بمظلة الت�سيع لآل البيت.

الثانية: حركة بكير بن و�ساج الثقفي، رغبة منه في الح�سول على ولية خرا�سان.

الثالثة: حركة المطرف بن المغيرة بن �سعبة الثقفي، وقد تاأثرت كثيراًً بمبادئ الخوارج 

واآرائهم.

الحركتان الأولى والثالثة كانتا من الخطر والأهمية بمكان؛ لأن هدفهما هو الق�ساء على 

الخالفة الأموية، وهما نتيجة ل�سراع الأحزاب ال�سيا�سية في ذلك الع�سر، بل كان لهما اأثر؛ 

اإذ تمخ�ض عن حركة المختار ظهور جماعة من ال�سيعة تعرف بالكي�سانية اأو المختارية.

بكير هذا عاماًل على  اأن تكون مجرد ع�سيان وتمرد، وكان  تعدو  بكير فال  اأما حركة 

)مرو( من قبل عبد اهلل بن خازن، والي ابن الزبير على خرا�سان، وكان ابن خازن قد ا�ستعمله 

واأوله ثقته، فلما تولى عبد الملك كتب اإلى بكير بعهده على خرا�سان، ومناه ووعده اإن خلع 

عهد ابن الزبير، ففعل بكير، ووله عبد الملك خرا�سان �سنة 72هـ، وا�ستمرت وليته، ثم عزله 

وولى اأمية بن عبد اهلل بن خالد بن اأثير.

اأمية، واأجابه  النهر فدخل )مرو( وخلع  اإلى بالد ما وراء  اأمية  انتهز بكير فر�سة خروج 

))( الر�سل وامللوك )/)))-))).

)2( الر�سل وامللوك )/))2.
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ال�سلح،  اأمية حو�سر بعده بكير، فخاف على نف�سه وطلب  بينه وبين  قتال  اأهلها، وحدث 

فوافقه اأمية وكان محبًا للعفو.

لن يت�سع المقام لب�سط الحديث على تلك الحركات، فذلك يرجع اإليه في مظانه من كتب 

التاريخ والتراجم وال�سير، ولكن ح�سبنا تلك الإ�سارة، ذلك اأن تلك الحركات ل تمثل �سيا�سة 

القبيلة الثقفية ول وجهتها ول توجهها. واإن كانت حركة المطرف قد اأحدثت �سرخًا كبيراً 

في بنيان الخالفة الأموية، فما اإن اأخمدت حتى ظهرت حركة ابن الأ�سعث �سنة 82هـ، فان�سم 

اإليها كثيرون ان�سمامًا هز اأركان الخالفة الأموية، وكاد اأن يودي بالبيت الأموي كله.
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الف�شل الثاني

ثقيف وال�شعر

المبحث الأول: ال�شعر الثقفي وبيئة الطائف.

المبحث الثاني: منزلة ال�شعر الثقفي عند القدماء.

المبحث الثالث: م�شادر �شعر القبيلة وتوثيقه.

المطلب الأول: رواية اأ�شعارهم وتدوينها وفقدان ديوانهم.

المطلب الثاني: م�شادر �شعرهم المجموع.

المطلب الثالث: �شياع �شعرهم.

المطلب الرابع: توثيق �شعرهم.
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المبحث الأول

ال�شعر الثقفي وبيئة الطائف

الأدب ترجمان الحياة ال�سادق، فكما يكون الأدب تكون الحياة))(؛ فالأدب ابن البيئة 

والمجتمع، وهو �سورة للحياة التي يعي�سها ال�ساعر اأو الأديب؛ تلهمه المعاني، وتغني خياله 

بالأفكار وال�سور الم�ستمدة من هذه البيئة، فيتغنى بها، وي�سورها اأجمل ت�سوير، وتاأتي هذه 

ال�سور والأفكار نابعًة من اإح�سا�ض ال�ساعر وهو يعي�ض اأحداثها، فيظهر اأثرها في �سعره واأدبه.

الوارفة،  والخ�سرة  ال�ساحرة،  بالطبيعة  عليها  اهلل  اأنعم  بيئة  معنا–  مر  -كما  والطائف 

والمياه العذبة، وحباها من الجمال ما يخلب النفو�ض، »وامتن على اأهلها بالهدوء والوداعة، 

و�سملهم برعاية الدعة والطمئنان، فعا�ست منذ زمن قديم بعيدة عن لهب ال�سحراء القاتل، 

و�سحة الماء المهلكة، فكان ال�ساعر ينعم بالأر�ض تك�سوها ن�سارة زاهية، ويرى ال�ساقية وقد 

ان�ساب ماوؤها عذبًا فراتًا �سل�سبياًل، ياأكل الثمار حلوة طيبة طرية، وي�ستظل بالظل الوارف، 

يهناأ بمتع الحياة ولذائذ العي�ض، فمن الطبيعي اأن تكون حياته اأهداأ من حياة غيره، و�سعره 

اأرق من �سعر اأولئك الذين كانوا ي�سارعون لأواء الحياة وق�سوتها، وينازلون الطبيعة و�سدتها، 

ويحملون من الهواج�ض ما يعبر عن �سراعهم، وال�سعر – في النهاية – �سورة لهوؤلء واأولئك، 

واحة تزخر فيها الطبيعة بكل ما فيها من األوان.

اأمانتها،  التي حملتهم  الطبيعة  لهذه  لوحة �سادقة  الثقفيون  اأن يكون  اأمام هذا كله لبد 

ًا رائعًا، فكانت الرقة �سكاًل وم�سمونًا، وكانت 
ّ
ور�سموا اأبعادها من خالل تاأثرهم ر�سمًا اإن�ساني

ال�سال�سة واقعًا وتعبيراً، وكانت الأحا�سي�ض قدرة وتاأثيراً«)2(، ممثلة فيما اأبدعته قرائحهم من 

اأ�سعار ت�سير بها الركبان.

الممتازين  العرب  ف�سحاء  من  يعدون  ثقيف  اأبناء  فاإن  الخالبة  الطبيعة  هذه  على  عالوة 

))( العقاد: مطالعات يف الكتب واحلياة: 0).

)2( انظر: نوري القي�سي، �ساعران ثقفيان: طريح بن اإ�سماعيل، حممد بن عبد اهلل بن منري: ))).
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ب�سحة منطقهم، وف�ساحة لغتهم، وح�سن بيانهم؛ فقد روي اأن كتاب اهلل تعالى نزل على �سبع 

لغات، قال اأبو عبيد: هي لغات قري�ض، وهذيل، وثقيف، وهوازن، وكنانة، وتميم واليمن. 

وقري�ض،  وهذيل،  وكنانة،  وثقيف،  �سعد،  هوازن،  اأكناف  في  لغات  خم�ض  غيره:  وقال 

َنَّ في م�ساحفنا 
ولغتان على جميع األ�سنة العرب))(. ولذلك قال عمر بن الخطاب: ل ُيْمِلي

 من 
َ

اإل غلماُن قري�ٍض وثقيف. وقال عثمان بن عفان وهو يكتب الم�ساحف: اجعلوا الُمْمِلي

ُهَذيل، والكاتَب من َثقيٍف)2(.

وعلى الرغم من هذه الف�ساحة التي امتازت بها ثقيف فاإن حظها من ال�سعر كان �سئياًل، 

فلم تحمل لنا المكتبة القديمة محفوظات من دواوينهم، اأو مجموعات �سعرية لهم، اإل النزر 

الي�سير، على عك�ض قبائل اأخرى حفظ لها �سعرها؛ ك�سعر الهذليين مثاًل.

كتاب  اأو  يحويه،  �سفر  في  القبائل  ل�سعراء  مجموعًا  �سعراً  يجد  ما  غالبًاً  الأدب  ودار�ض 

اإذ لم يجمع  اأو ديوان يجمعه ويوؤلف بينه، لكن �سعر ثقيف لم ينل حظًا من ذلك،  ي�سمه، 

اأنه  على  الم�سادر،  مختلف  في  مبعثرة  والمقطعات  متفرقة،  متناثرة  فالأبيات  �سعرهم، 

�ساع منه الكثير، ولعل الم�سدر الرئي�ض الذي حفظ لنا ما بقي من �سعر ثقيف؛ هو كتاب 

كتب  من  وغيرها  والمختارات  الحما�سات  كتب  تليه  الأ�سفهاني،  الفرج  لأبي  الأغاني 

 التراث، وحفظت لنا كتب التاريخ والمعاجم واللغة �سيئًا ل ي�ستهان به من �سعرهم، كثيراًً ما 

ي�ست�سهد به.

وقد ذهب ابن �سالم في طبقاته اإلى اأن ما قلل �سعر الطائف اأنه لم تكن بينهم نائرة ولم 

التي تكون  بالحروب  ال�سعر  يكثر  واإنما  بالكثير،  �سعر ولي�ض  فقال: »وبالطائف  يحاربوا، 

اأو قوم يغيرون ويغار عليهم. والذي قلل �سعر  بين الأحياء؛ نحو حرب الأو�ض والخزرج، 

قري�ض اأنه لم يكن بينهم نائرة ولم يحاربوا، وذلك الذي قلل �سعر عمان، واأهل الطائف في 

طرف«))(.

))( ابن اجلوزي: الن�رش يف القراءات الع�رش )/)2.

)2( ال�ساحبي يف فقه اللغة: )).

))( ابن �سالم، طبقات فحول ال�سعراء: ))2.
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مناق�شة راأي ابن �شالم:

وقول ابن �سالم – الذي يعزو فيه قلة �سعر الطائف اإلى اأنهم قوم لم يحاربوا، ولم تكن 

اأ�سرة  عا�سوا  الثقفيين  اأن  ف�سحيح  اإليه؛  ُيطماأن  – ل  تحا�سد  ول  �سحناء  ول  عداوة  بينهم 

واحدة، وحياة هادئة اأهداأ من حياة غيرهم؛ اإل اأن ذلك لي�ض معناه اأنهم عا�سوا في دعة و�سالم 

عبر الع�سور، بل اإنهم ذاقوا مرارة الحرب، وا�سطلوا بنارها قبل الإ�سالم وبعده. فقد قاتلوا 

قبل الإ�سالم قبائل بني عامر بن �سع�سعة، في �سبيل توطيد دعائم مدينتهم، وتثبيت اأقدامهم 

زة بالطبيعة ال�ساحرة، والجمال الخالب حتى تمكنوا من ال�سيطرة عليها، 
ّ
في بلدتهم الممي

وتحققت لهم الغلبة والن�سر.

بعد  ذائدين عن مدينتهم  منيعًا مع هوازن في غزوة حنين،  �سداً  يقفوا  األم  الإ�سالم  وفي 

على  المدينة  ا�ستع�ست  حتى  يومًا،  ع�سر  خم�سة  على  تزيد  مدة  لهم  الم�سلمين  ح�سار 

الم�سلمين فلم تفلح محاولت اإ�سقاطها؟

وبعد اأن من اهلل عليهم بالإ�سالم: األم ي�ستركوا في الفتوحات الإ�سالمية، وينخرطوا في 

عن  دفاعًا  ال�سهادة  اأكثرهم  نال  منهم،  اأفذاذ  قادة  اأ�سماء  لمعت  حتى  الم�سلمين،  جيو�ض 

الإ�سالم، فاإذا كان ال�سعر منوطًا بالحرب – كما يقول ابن �سالم –؛ فهاهم اأولء بنو ثقيف 

قد �سطروا بدمائهم مالحم بطولية، فلماذا لم يكثر �سعرهم مع اأن تاريخهم مزدان بالكفاح، 

حافل بالن�سال، مليء بالت�سحيات؟

ويعقب الدكتور جميل �سعيد على راأي ابن �سالم هذا، فيقول: »وكيف ن�ستطيع اأن نطمئن 

اإليه، ونحن نعرف اأن ال�سعراء العبا�سيين لم يعي�سوا في بادية، ولم ي�سهدوا حربًا ول غارة؟

في  قيل  قد  اأكثره  فراأى  الجاهلي،  ال�سعر  اإلى  نظر  اأنه  هذا  براأيه  له  اأوحى  الذي  ولعل   

الحرب وما يتعلق بها، وما فطن اإلى اأن ال�سعر �سورة الحياة، واإذا كان ال�سعر الجاهلي قد 

قيل في الحرب؛ فما ذاك اإل لأن الحياة البدوية قد مالأتها الحروب والغارات، فجاء ال�سعر 

�سورة لها«))(.

))( انظر: جميل �سعيد، تطور اخلمريات يف ال�سعر العربي من اجلاهلية اإىل اأبي نوا�ض: )).
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فاإنه  ابن �سالم؛  �سعيد في �سرورة مناق�سة راأي  الدكتور جميل  يوافق  الباحث  واإذا كان 

يخالف راأيه في نقطتين:

الأولى: اأن الدكتور جميل �سعيد احتج على ابن �سالم بال�سعراء العبا�سيين. ومن المعروف 

بداية اأن كتاب ابن �سالم لم يقع الإجماع بعد على اأنه كتاب واحد، ومعنى ذلك اأن حديث 

الع�سر  في  ال�سعر  على  من�سب  حديث  هو  اإنما  والحرب؛  ال�سعر  بين  الربط  في  �سالم  ابن 

من  ثقيف  �سعراء  من  بع�سًا  ذكر  �سالم  ابن  اأن  ويوؤيده  ذلك  يوؤكد  ما  ولعل  فقط،  الجاهلي 

واأكثر  �سعراً،  اأغزر  اآخرين  ثقفيين  �سعراء  عن  �سفحًا  و�سرب  والمخ�سرمين،  الجاهليين 

اإنتاجًا، واأوفر اإبداعًا؛ لأنهم كانوا خارج نطاق المدة الزمنية التي يتحدث عنها.

�سالم  ابن  على  الحتجاج  فاإن  متباينة؛  الزمنية  والمدة  واحداً،  لي�ض  الكتاب  كان  فاإذا 

بال�سعر في الع�سر العبا�سي احتجاج لي�ض في محله.

الثانية:  اأن الدكتور جميل �سعيد ربط بين ال�سعر الجاهلي والحرب كما ربط ابن �سالم.

ولكن من خالل ال�ستقراء لل�سعر في الع�سر الجاهلي؛ نجد اأنه لي�ض من ال�سواب الت�سليم 

التي  المعلقات  اإلى  نلمح  اأن  الحرب، وح�سبنا  في  اأكثره  قيل  قد  الجاهلي  ال�سعر  اأن  بقوله 

تمثل عيون ال�سعر العربي في الع�سر الجاهلي؛ لنرى اأنه لم تخت�ض معلقة برمتها بالحرب، بل 

اإن الأ�سكل بالحق والأدنى اإلى ال�سواب اأن نقول: اإن اأكثر ال�سعر الجاهلي قد قيل في غير 

الحرب.

 واإذا كان ال�سعر منوطًا بالحرب؛ فلماذا ل تكون الحياة الهادئة الناعمة والطبيعة الفاتنة 

مدعاًة لكثرة ال�سعر اأي�سًاًً؟ فهناك بيئات ناعمة هادئة كثيرة كثر فيها ال�سعر.

ولعل المنهج الذي اتبعه ابن �سالم في كتابه هو الذي جعله يقول بتلك القلة، ويقدم طبقة 

لكثرة �سعرها وجودته على اأخرى- واإن كان �سعرها جيداً- لقلته.

يذهب الدكتور بهجة الحديثي اإلى: »اأن القلة التي ذكرها ابن �سالم اإنما تقع على فنون 

ال�سعر واأغرا�سه، وكثرة �سعر ال�ساعر الطائفي وقلته، فهذا هو مقيا�ض ابن �سالم الذي اعتمده 
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في كتابه طبقات فحول ال�سعراء و�سار عليه، فالكثرة والجودة عنده مقيا�ض لتقديم طبقة على 

طبقة، اأو �ساعر على �ساعر، فكلما كانت الكثرة اإلى جانب الجودة تقدم �ساحبها، واأخر واإن 

كان جيد ال�سعر لقلة في �سعره«))(.

من قول ابن �سالم نخل�ض اإذن اإلى اأن الطائف بها �سعر، ولكنه ينق�ض عن مقدار الكثرة: 

»وبالطائف �سعر ولي�ض بالكثير«، واأن �سبب ذلك يعود اإلى �سياع �سعر ثقيف، يوؤيد ذلك ما 

روي اأن يزيد بن �سبة الثقفي نظم األف ق�سيدة فاقت�سمها �سعراء العرب وانتحلتها، فدخلت 

في اأ�سعارها)2(.

القي�ض،  يثرب، ثم عبد  اأهل  المدن  اأهل  اأ�سعر  اأن  العرب على  اأبو عبيدة: »اتفقت   قال 

ال�سعر  وفنون  قليل،  الثقفيين  ف�سعر  ال�سلت«))(.  اأبي  بن  اأمية  ثقيف  اأ�سعر  واأن  ثقيف،  ثم 

واأغرا�سه التي طرقوها هي التي طرقها غيرهم من �سعراء العرب، اأما من حيث كثرة ال�سعراء؛ 

كانوا  واإن  �سعراء  هناك  اإذن  بالكثير..«،  ولي�ض  �سعر  »وبالطائف  يقول:  نف�سه  �سالم  فابن 

اأ�سرة  اأفراد في  اأربعة  اإلى  به  اأوحت  ال�سعر قد  اأن ربة  اأو غير م�سهورين، لكن يكفي  مقلين 

اأمية �ساعر، والقا�سم  فاأبو ال�سلت والد  ال�سعر.  واحدة، فاإذا هم جميعًاً يعزفون على قيثارة 

وربيعة ابنا اأمية �ساعران، اإ�سافة اإلى اأمية نف�سه. لقد اقت�سر ابن �سالم على ذكر �سعراء الطائف 

الفحول الم�سهورين ح�سب منهجه في الطبقات، فعد خم�سة من �سعراء الطائف الم�سهورين 

وهم))(: اأبو ال�سلت والد اأمية، واأمية بن اأبي ال�سلت، واأبو محجن الثقفي، وغيالن بن �سلمة 

وكنانة ابن عبد ياليل.

وممن لم يذكرهم ابن �سالم وذكرهم الأ�سبهاني في الأغاني: طريح بن اإ�سماعيل الثقفي، 

ومحمد بن عبد اهلل النميري، ويزيد بن الحكم، ويزيد بن �سبة. كل هوؤلء ال�سعراء قد اأنبتتهم 

اأر�ض الطائف وعا�سوا فيها، وقالوا �سعراً، ونقلت اإلينا الكتب �سيئًا من اأخبارهم و�سيرهم، 

اإما  ابن �سالم؛  اآخرون لم يذكرهم  الطائف، فهناك �سعراء  ولي�ض هوؤلء فقط هم كل �سعراء 

))( انظر: بهجة عبدالغفور احلديثي، اأمية بن اأبي ال�سلت حياته و�سعره �ض 26.

)2( انظر: الأ�سبهاين، الأغاين )/)0).

))( انظر: الأ�سبهاين، الأغاين )/22).

))( ابن �سالم، طبقات فحول ال�سعراء: ))2. الأ�سبهاين، الأغاين )/)0)، 0/6)).
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لأنهم لم يكونوا فحوًل، واإما لأنهم كانوا مقلين، ،واإما لأن لهم �سعراً لكن �ساع منه الكثير.

اأنها  وقلة �سعر الطائف يتلم�ض لها الجاحظ �سببًا اآخر غير الذي ذكره ابن �سالم، ويرى 

قلة  من  ول  الغذاء،  رداءة  قبل  من  القليل  ذلك  ولي�ض  عجيب،  ال�سعر  في  طبع  على  »تدل 

الخ�سب ال�ساغل والغنى عن النا�ض، واإنما ذلك عن قدر ما ق�سم اهلل لهم من الحظوظ والغرائز 

والبالد والأعراق مكانها«))(.

ق�سمة الحظوظ والغرائز والبالد والأعراق اأمر متعارف، ومعلوم اأن اهلل تعالى ق�سمه بين 

العباد، و�سجل ذلك في كتابه الكريم: {

في  دائمًا  فياأخذون  ودوافع،  اأ�سبابًا  القلة  لهذه  اأن  يرون  الدار�سين  لكن  })2(؛ 

تعليلها وتف�سيرها كما فعل ابن �سالم نف�سه، في حين اأن ما ذكره الجاحظ ل يقوى اأن يكون 

�سببًا، بقدر ما هو ت�سويغ اأو حديث عن حالة ال�سعر في الطائف.

ال�سعر في المدن عامة قليل، والطائف من جملتها، وعزا  اأن  اإلى  وقد ذهب )لمان�ض( 

ذلك اإلى ُبعد هذه المدن عن الو�سط ال�سعري الذي يكثر في ال�سحراء، حيث ال�سلب والنهب 

والقتل؛ قائاًل: »اإنها �سفات ي�ستريح اإليها الأ�سل العربي، ويقل وجودها في المدن«))(.

ول �سك اأننا نختلف تمامًا مع )لمان�ض( فيما ذهب اإليه من ت�سوير الحياة العربية بال�سلب 

والنهب، المف�سيان اإلى الفو�سى والهمجية، وكاأن العرب ل ت�ستقيم لهم حياة اإل بال�سلب 

والنهب؛ ذلك اأنها – كما زعم – »من ال�سفات الالزمة للعربي«.

َوَمْن قال اإن ال�سلب والنهب هما الباعث الوحيد لقول ال�سعر؟ وهل كان ال�سعر العربي 

لغة  واأين  والحنين؟  والحب  واللهفة  ال�سوق  �سعر  فاأين  واإل  الدافع؟  مبعثة هذا  الجزيرة  في 

والحما�ض؟  والمدح  الفخز والعتزاز،  والهجاء، وعاطفة  المدح  والرثاء، و�سعر  ال�سكوى 

هل كان مبعث ذلك كله )�سلب ونهب(؟

))( اجلاحظ، احليوان )/0)).

)2( الزخرف: 2).

))( لمان�ض، الطائف قبيل الهجرة �ض ))260-2.
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ثم اإن هناك بيئات كثيرة وجد فيها ال�سعر وُفقِد فيها )ال�سلب والنهب( كالحجاز مثاًل، 

فما تف�سيره لذلك؟

البيئة تمامًا من مثل هذه الأعمال، ولكن ينكر التعويل عليها كل  لي�ض معنى ذلك خلو 

اإذا وجدت هذه الأعمال عند العرب؛ فمردها  اأنه  ال�سعر. وجماع القول  التعويل في قول 

اإلى ظروف زمنية اقت�ستها بيئتهم وحاجتهم، وحين تزول اأ�سبابها ودوافعها فاإن الحياة ت�سير 

طبيعية ل يحتاج العربي معها اإلى ارتكابها.

بعد مناق�سة هذه الآراء نت�ساءل: اأين �سعر ثقيف اإذن؟

وهل كان لموقفهم من الإ�سالم- على نحو ما راأينا- اأثر في �سياع �سعرهم؟

وهل كل قبيلة حاربت الإ�سالم �ساع �سعرها وتجنبه الرواه؟

واأخيراً: هل اأُْهمل �سعر القبيلة كله جملة وتف�سياًل، اأم اقت�سر الأمر على ذلك ال�سعر الذي 

يمثل وجهة نظر الكفر؟

يربط الدكتور يحيى الجبوري بين موقف هوؤلء من الإ�سالم و�سياع �سعرهم فيقول: »فقد 

لقي الإ�سالم عداًء �سديداً، ون�ساًل عنيفًا من م�سركي قري�ض، ومن والى قري�سًاً من الثقفيين 

والأعراب واليهود، وخا�ض الفريقان حروبًا كثيرة في بدر واأحد والخندق وفتح مكة، ثم 

حرب حنين والطائف، ثم الردة. ثم ا�سراأب عنق الفتنة وتطاول �سرها، فتخطفت ثالثة من 

اأمراء الم�سلمين: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن اأبي طالب، ومن الطبيعي 

اأن يتاأثر ال�سعر بهذه الأحداث في�سيع منه الكثير«))(.

ومحاربتهم  الإ�سالم،  من  ثقيف  موقف  اأيدينا-  بين  التي   - الدرا�سة  ا�ستعر�ست  وقد 

به  يهاجمون  �سعراً  ذلك  في  قالوا  اأنهم  ول�سك  فجرها،  بزوغ  منذ  لها  وت�سديهم  للدعوة 

العقيدة الجديدة، ويخلدون به ما هم عليه، فيمدحون اأبطالهم، ويرثون قتالهم، على نحو ما 

فعل اأمية حين رثى قتلى بدر من الم�سركين، ولكن بعد اأن �سرح اهلل �سدور الثقفيين لالإ�سالم، 

وَمنَّ عليهم بتلك النعمة الكبرى، ما كان لهم اأن ين�سدوا تلك الأ�سعار، بل تنا�سوها، فلم ت�سل 

))( الدكتور يحيى اجلبوري. �سعر عبداهلل بن الزبعري: )2.
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اإلى اأ�سماع الرواة اإل �سذرات ي�سيرة منها.

 وقد ذهبت بع�ض الم�سادر اإلى اأن ر�سول اهلل كان قد نهى عن رواية مرثية اأمية لقتلى بدر، 

لأنه يهجو فيها ر�سول اهلل ، وينال من ال�سحابة والإ�سالم. وذهب الخلفاء والولة اإلى مثل 

ذلك حين نهوا عن رواية ال�سعر الذي يراد به اأهل مكة والمدينة، دفعًا للت�ساغن والأحقاد 

وبث القبح))(، وكذلك كل �سعر ينافي روح الإ�سالم، اأو يعار�ض تعاليمه ال�سامية.

 مما �سبق يتبين اأن اأي �سعر كان ي�سيء اإلى الدين ي�سرب عنه الرواة �سفحًا، �سواء اأكان 

ذلك ال�سعر ثقيفًا اأم قر�سيًا اأم غير ذلك، ثم اإن كثيراًً من ال�سعر قد �ساع كذلك؛ اإذا كان فيه ما 

يم�ض الأخالق الكريمة، اأو يخد�ض الحياء، وعلى هذا فقدنا ذلك ال�سعر الأ�سيل الذي اأتى 

عليه الدهر ف�ساع مع الزمن، وذهبت به العوادي، ففقدنا بفقدانه وثيقة علمية اأدبية عن حياة 

 ِعْلمَ قوٍم لم يكن لهم علم اأ�سُحّ منه؛ فجاء 
ُ
ْعر ّ اأمة �سدق فيها قول عمر بن الخطاب:»كان ال�سِ

ْت عن ال�سعر وروايِتِه، فلما 
َ
الإ�سالم فت�ساغلت عنه العرُب بالجهاد وغزِو فار�َض والروم، وَلِهي

 الإ�سالُم، وجاءت الفتوُح، واطماأنَّ العرُب في الأم�سار؛ راجعوا رواية ال�سعر فلم يوؤولوا 
َ
َكُثر

ن، ول كتاب مكتوب، واأَْلَفْوا ذلك وقد َهَلَك من العرب َمْن هلك بالموِت  اإلى ديواٍن ُمَدوَّ

ُه«)2(.
ُ
والقتِل، فحفظوا اأقلَّ ذلك، وذهب عنهم كِثير

))( الدكتور يحيى اجلبوري. �سعر املخ�رشمني واأثر الإ�سالم فيه: )).

)2( انظر: اخل�سائ�ض )/6)).
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المبحث الثاني

منزلة ال�شعر الثقفي ومكانته عند القدماء

اإن من يتتبع �سعر ثقيف يجد ل�سعرهم مكانًا في القلوب، ووقعًا في النفو�ض، وطربًا في 

يمتاز  لما  والبلغاَء؛  الف�سحاَء  واأتحف  والأدباَء،  ال�سعراَء  واأعجَب  الخلفاَء،  اأماَل  الأ�سماع، 

به من رقة ولطافٍة، ورونق، وجمال. وقد �سهد لهم علماء ال�سعر ورواته بالجودة وال�سبك 

والإتقان.

 قال اأبو عبيد: »اتفقت العرب على اأن اأ�سعر اأهل المدن اأهل يثرب، ثم عبد القي�ض، ثم 

ثقيف، واأن اأ�سعر ثقيف اأمية بن اأبي ال�سلت«))(.

وقد ذكر الكميت اأن »اأمية اأ�سعر النا�ض، قال كما قلنا، ولم نقل كما قال«)2(. وربما كان 

الكميت مبالغًا، ولكن قوله يوؤخذ في الح�سبان؛ ل�سدوره عن �ساعر عالم باأمور ال�سعر.

 وكان الأ�سمعي واأبو عبيدة يقولن: »عدي بن زيد في ال�سعراء بمنزلة �سهيل في النجوم، 

يعار�سها ول يجري معها مجراها، وكذلك كان عندهم اأمية بن اأبي ال�سلت، وكان عندهم 

من الإ�سالميين الطرماح وكميت«))(.

ِميِرُيّ  الدَّ ذهب  ذلك  واإلى  ال�سعر))(،  في  المجودين  من  كان  اأمية  اأن  البالذري  يرى   

فا�ستح�سن �سعره وقال: »كان اأمية يتعبد في الجاهلية، ويوؤمن بالبعث، ويقول في ذلك ال�سعر 

الح�سن«))(.

اأبو  قال حدثنا  المفرد،  الأدب  في  البخاري  عن  نقاًل  المزهر  في  ال�سيوطي  ذكره  وما   

))( الأغاين: )/)2)-22).

)2( الأغاين: )/)2)-22).

))( فحولة ال�سعراء: 0).

))( اأن�ساب الأ�رشاف: ))/6))).

))( حياة احليوان:2/))).
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نعيم، حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن بن يعلى، �سمعت عمرو بن ال�سريد، عن ال�سريد قال: 

  يقول: »هيه هيه« حتى 
ُّ
 اأميَة بِن اأبي ال�سلت فاأن�سْدُتُه، فاأخذ النبي

َ
ا�ستن�سدني النبي  �سعر

اأن�سدته مئة قافية))(.

 ويذكر النويري خبراً، فيقول: روى اأبو بكر البيهقي – رحمه اهلل – ب�سنده اإلى ذابل بن 

َلَة  طفيل بن عمرو الدو�سي؛ اأن النبي  قعد في م�سجده ذات يوم، فقدم عليه ُخَفاُف بُن َن�سْ

: بِن عمرو بِن َبْهَدَلَة الثقفي، فاأن�سد ر�سول اهلل

َجى الُدّ ِبَي  الَقُلو�ُض  َمِت  تَحطَّ َقْد  ـــواَِتَكْم  ـــَل ـــَف ـــٍر مـــن ال ـــْف فـــي َمـــْهـــَمـــٍه َق

ال�سعر  من  واإن   ، ْحرِ 
ّ
كال�سِ البيان  من  »اإن  وقال:   ، اهلل  ر�سول  فا�ستح�سنها  قال: 

كالِحَكم«)2(.

 وقد َعدَّ اأبو من�سور الثعالبي قول اأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي:

لبٍن مــن  قــعــبــان  ل  ــارم  ــك ــم ال ـــُد اأَبْــــــَواَلتــلــك  ـــْع ــيــبــا بــمــاٍء فــعــادا بَ �ــشِ

عده »من الأبيات ال�سائرة للمخ�سرمين«))(.

ومن اأمثلة اأ�سعار الثقفيين الإ�سالميين المخ�سرمين ق�سيدة اأبي محجن القافية، التي قال 

فيها:

َوَكْثَرِتِه َماِلي  ــْن  َع النا�َض  تَ�ْشاأَلي  ُخُلِقيل  َوَعــْن  ِديِني  َعْن  الَْقْوَم  َو�َشاِئِلي 

ــَراِتــِهــُم ــْن �ــشَ ـــا ِم ــْد يـَـْعــَلــُم الــنَّــا�ــُض اأَنَّ الــَفــِرِقَق ْعــِديْــَدِة  الــِرّ ُر  بَ�شَ �َشَما  اإَِذا 

ِنْحَلتَُه ْوِع  الـــرَّ َغـــَداَة  نَاَن  ّ ال�شِ الَْعَلِقاأُْعــِطــي  ــَن  ِم ـــــِه  ْرِويْ اأَ ــِح  ْم ــُرّ ال ــُل  ــاِم َوَع

ُعُر�ٍض َعــْن  النَّْجاَلَء  ْعنََة  الطَّ ــُن  ــَع َوالْــَفــَهــِقَواأَْط ـــالإِْزبَـــاِد  ِب الَم�َشاِبْيَر  تَْنِفي 

))( املزهر يف علوم اللغة واأنواعها 2/)0).

)2( نهاية الأرب يف فنون الأدب ))/6)).

))( التمثيل واملحا�رشة: 62.
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 قال اأبو هالل))(: »كان عمر  يف�سل هذه الأبيات، ويتَّهم راأيه فيها فال يذكر ذلك، 

اأ�سعر النا�ض؟ قال: الذي اأح�سن الو�سف، واأحكم  - كرم اهلل وجهه- من 
ّ
ِلَعِلٍي اإلى اأن قال 

الر�سف، وقال الحق.

قال: ومن هو؟

قال: اأبو محجن في قوله: »ل ت�ساألي النا�ض عن مالي وكثرته«.

قال: اأيدتني يا اأبا الح�سن اأيدك اهلل، فما زْلَت موؤيداً في كل خير.

فعقب اأبو هالل على مقولة عمر: وهذا اأول ما قيل: )اأيَّدك اهلل(.

ثم قال علي: قد �سدق في كل ما ذكر، لول اآفة كانت في دينه من حبه الخمر، ولقد تركها 

.{ اآنفًا، والأََنُف من الكرم، والكرم من الإيمان، لقوله تعالى)2(: {

 في الدين والدنيا.
ْ
َدُكم ِوّ َ

فقال عمر: ياأبى اهلل يا بني ها�سم اإل اأن ُي�س

 ل يحفظ هذه الأبيات، َفُتَعُدّ َلُه 
ً
قال اأبو هالل))(: قال ال�سعبي: »فلم يكن في الحي فتى

ْوَءًة«.
ُ
ُمر

وذكر اأبو هالل))( عن اأبي محجن قال: »كان �ساعراً �سريفًا«، وعن ق�سيدته هذه فقال: 

َلْت اأبياته القافية على كل �سعر قيل في معناها«. ّ »قد ُف�سِ

وفي الع�سر الأموي نجد يزيد بن الحكم في عداد الف�سحاء المتقدمين المجيدين، حتى 

�سهد له بذلك فحول ال�سعراء كالفرزدق وجرير، ي�سوق اأبو الفرج خبراً عن الفرزدق الذي 

ُد �سعراً كاأنه من اأ�سعارنا؟  د في المجل�ض �سعراً، فقال: من هذا الذي ُيْن�سِ مر بيزيد وهو ُيْن�سِ

ِتي ولدته))(. فقالوا: يزيد بن الحكم. فقال: نعم، اأَ�سهُد باهلل اأن َعمَّ

))( ديوان اأبي حمجن ب�رشح اأبي هالل: 22.

)2( احلجرات: )).

))( ديوان اأبي حمجن ب�رشح اأبي هالل: 22.

))( ديوان اأبي حمجن ب�رشح اأبي هالل: )).

))( الأغاين: 2)/)20.
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 لقد نال �سعر يزيد اإعجاب النقاد والأدباء في ع�سره، حتى قال عنه اأبو عمرو بن العالء: 

قال  اأنه  الأغاني  في  ورد  فقد  ب�سعره؛  الحجاج  واأعجب  ال�سعر«))(.  يجيد  مولٌَّد  »ويزيد 

ُت ابني )عنب�سًا( ببيت اإنه ل�سبيه بهذا – اأي ببيت 
ْ
للحجاج: اأ�سلح اهلل الأمير، واإني قد َرَثي

زهير بن اأبي �سلمى الذي تمثل به الحجاج – قال: وما هو؟ قال: قلت:

َجــْهــَلــُه الع�شيرِة  ــِم  ــْل ِح ذو  ــاويــاأمــُن  ــاَلوؤَُه ــَه ُج ــُه  ــَل ــْه َج ويخ�شى  ــِه  ــْي ــَل َع

قال الحجاج: فما منعك اأن تقول مثل هذا لمحمد ابني ترثيه به؟ فقال: اإن ابني واهلل كان 

 من ابنك)2(.
َّ
اأحبَّ اإلي

اإكراُم  له،  موته وحفظهم  بعد  الحكم حتى  بن  يزيد  ب�سعر  ال�سعراء  اإعجاب  على  ويدل 

جريٍر للعبا�ض بن يزيد بن الحكم حين قدم اليمامة، فقد روى اأبو الفرج: اأن العبا�ض بن يزيد 

اليمامة، قال: فجل�ست في م�سجدها، وغ�سيني  اإلى  ابن الحكم هرب من يو�سف بن عمر 

قوم من اأهلها. قال: فواهلل اإني لكذلك، اإذا اأنا ب�سيخ قد دخل يترجح في م�سيته، فلما راآني 

، فقال القوم: هذا جرير. فاأتاني حتى جل�ض اإلى جنبي، ثم قال: ال�سالم عليك، ممن 
َّ
اأقبل اإلي

ن؟ قلت: رجل من بني مالك.  اأنت؟ قلت: رجل من ثقيف. قال: اأعر�ست الأديم، ثم ممَّ

ُف باأهل بيته! فقلت: اأنا رجل من ولد اأبي العا�ض. قال: ابن 
َ
فقال: ل اإله اإل اهلل! اأمثُلَك ُيْعر

ب�سر؟ قلت: نعم. قال: اأيهم اأبوك؟ قلت: يزيد بن الحكم. قال: فمن الذي يقول:

ــــُلّ �ــشــيٍء فــاِن ــاُب وك ــب ــ�ــش ـــيَفــِنــي ال ـــاَلِن ــُهــْم َوَع ــيــبُ ـــي �ــشِ ـــَداِت َوَعـــــاَل ِل

قلت: اأبي. قال: فمن الذي يقول:

لـَــْيـــَلـــى بــــفــــراق  ـــاً  مـــرحـــب ل  ــبَــابـَـااأل  الــ�ــشَّ ــــَرَد  َط اإْذ  ــيــِب  ّ بــالــ�ــشِ ول 

ــٌب ــي ــشَ ــــاَن مــحــمــوداً َو� ــاٌب ب ــب ــش ـــٌم لـَـــْم نــجــد لــهــمــا ا�ــشــطــَحــابـَـا� ـــي َذِم

ــُه ــْن ــَت ِم ــشْ ــ� ــابـَـافــمــا مــنــك الــ�ــشــبــاُب ول الــِخــ�ــشَ ــَك  ــتُ ــيَ ــْح ِل ــَك  ــْت ــاأَلَ ــش � اإذا 

قلت: اأبي. قال فمن الذي يقول:

))( الأغاين: 2)/2)2.

)2( الأغاين: 2)/)20.
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ــا ــنَ اأَنَّ ــنــا�ــُض  ال ويعلم  نَــُعــْد،  ــْوا  ــال ــَع ــُعتَ ــاِب تَ الـــدهـــِر  اأوِل  ــي  ف ــِه  ــِب ــاِح  لــ�ــش

ــْم ــِدِه ــِدي ــْم فــي َعِ ــِه يَّـــَد يَـــْربُـــوٌع ِب الأَكاِرُع))(تَـــَزِ الأِديِم  َعْر�ِض  في  ِزيَد  كما 

ابن  بينك وبين  اأن يدخل  لنف�سه وعر�سه من  اأ�سون  اأبي  قال: قلت: غفر اهلل لك، كان 

عمك. فقال: رحم اهلل اأباك، فقد م�سى ل�سبيله. ثم ان�سرف، فنزلني بكب�سين، فقال لي اأهل 

ل اأحداً قبلك قط)2(. اليمامة: ما نزَّ

بن  اهلل  عبد  اأن  الفرج  اأبو  روى  اآ�سرة،  النميري حالوة وطالوة  ل�سعر محمد  كان  كما 

فاأناخ راحلته، وقال  متنزهين،  الميالء  �سريج وعزة  ابن  هًا، ف�سادف  متنزَّ يومًا  جعفر خرج 

لعزة: غنيني فغنته، ثم قال لبن �سريج: غنني يا اأبا يحيى. فغنَّاه لحنه في �سعر النميري:

م�شت اأن  ــان  ــم ــع ن ــن  ــط ب ــكــاً  مــ�ــش ــوع  ــش ــ� ت

ابن  على  الآخر  والن�سف  عزة،  على  ن�سفها  فاألقى  حلته  و�سق  فنحرت،  براحلته  فاأمر 

�سريج))(.

واأعجب �سعيد بن الم�سيب بهذا النهج في �سعر النميري، فقد نقلت بع�ض الروايات اأنه 

 في بع�ض اأزقَّة مكة، ف�سمع الأخ�سر الحربي يتغنى في دار العا�ض بن وائل:
َّ
َمر

م�شت اأن  ــان  ــم ــع ن ــن  ــط ب ــكــاً  مــ�ــش ــوع  ــش ــ� ت

ف�سرب برجله وقال: هذا واهلل مما يلذ ا�ستماعه))(.

حاز  مو�سيقاها؛  وتعا�سد  وقعها،  وح�سن  كلماتها،  وتناغم  النميري،  اأبيات  جمال  اإن 

الر�سيد غ�سب على  اأن  اأغانيه:  في  الفرج  اأبو  فقد روى  له طربًا،  فاهتزوا  الخلفاء  اإعجاب 

اإبراهيم المو�سلي بالرقة، فحب�سه مدة، ثم ا�سطبح يومًا، فبينا هو على حاله اإذ تذكره، فقال: 

))( البيتان من ق�سيدة للفرزدق يرد بها على جرير، انظر: منتهى الطلب من اأ�سعار العرب )/))2، ))2 وهما اأي�سًا يف: 

خزانة البغدادي )/))). 

)2( الأغاين: 2)/))2.

))( الأغاين: 6/))).

))( الأغاين: 6/))).
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اأمير الموؤمنين، فما له كبير  يا  اأمرنا، وتم �سرورنا. قالوا:  لو كان المو�سلي حا�سراً لنتظم 

 باأن 
َ
ر َمْن َح�سَ اإليه  اإليه، واأوماأ  اأطرق الر�سيد، فلم ينظر  ذنب. فبعث، فجيء به، فلما دخل 

يغني، فاندفع فغنَّى:

م�شت اأن  ــان  ــم ــع نَ ــُن  ــط ب مــ�ــشــكــاً  ــوع  ــ�ــش ت

فما تمالك الر�سيد اأن حرك راأ�سه مراراً، واهتز طربًا، ثم نظر اإليه وقال: اأح�سنت واهلل يا 

ًل. قال: لو لم  وَّ
اإبراهيم! ُحُلّوا قيوَده، وغطوه بالخلع. ففعل ذلك. فقال: يا �سيدي، ر�ساك اأَ

اأر�ض ما فعلت هذا. واأمر له بثالثين األف درهم))(.

مُ عليه 
َد النميري على عائ�سة بنت طلحة، وهي ُتْق�سِ فــاإذا اأ�سفنا اإلى جميـع ما �سـبق َترُدّ

دهـا مــا قالـه مـن �سعر في زينب، فين�سدها: ت�سوع م�سكًا... َفُتْعَجُب باأبياِتِه وتعطيـه  اأن ُيْن�سِ

األف درهـم، وتقول له: »ما قلت اإل جمياًل، ول ذكرت اإل كرمًا وطيبًا، ول و�سفت اإل دينًا 

وتقى«)2(. لوجدنا اأن �سعر النميري قد نال حظوة واإعجابًا لدى الخا�سة والعامة.

واإذا انتقلنا اإلى �ساعر ثقفي اآخر وهو طريح، الذي حفلت كتب الأدب واللغة والمختارات 

باأ�سعاره، فاإنه تطالعنا �سورة اأبي هالل الع�سكري وهو يعُدّ اأبياته في مديح الوليد بن يزيد من 

اأمدح ما قالت العرب، على ما فيها من الغلو))(، موؤكداً جودة مديحه في اأبيات اأخرى))(، 

وَعدَّ قوله:

ِبي نَْعَت  �شَ فيما  ال�شكِر  ابتغاَء  ل�شاكُر�شعيُت  ــــي  واإن مــغــلــوبــاً  ــْرُت  ــشَّ ــ� ــَق َف

»من اأجود ما قيل في عظم النعمة وق�سور ال�سكر؛ من قديم ال�سعر«))(.

وهذه ال�سهادة من اأبي هالل الع�سكري تدل على قدرة ال�ساعر وتمكنه من فنه واأدواته، 

وتبوئه مكانة رفيعة على الرغم من اأكدا�ض ال�سعراء الذين حفلت بهم الع�سور، وعلى الرغم 

))( الأغاين: 6/))).

)2( الأغاين: 6/)))، ))).

))( ديوان املعاين: )2.

))( ديوان املعاين: 2).

))( ديوان املعاين: 26).
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بقاًء،  ل�سعر طريح  يجعل  ما  ال�سعرية، وهذا  ال�سور  رقعة  وات�ساع  البديع،  فنون  ازدهار  من 

ٍن وجدارة واقتدار. ولل�ساعر ح�سوراً وثباتًا ور�سوخًا في موا�سع ال�ست�سهاد؛ بتمُكّ

ول�سدة اإعجاب البحتري ب�سعر طريح فقد ا�ست�سهد له في حما�سته في ثمانية ع�سر مو�سعًا، 

بخم�سين بيتًا في اأبواب متفرقة، يغلب عليها الجانب الجتماعي، والطابع الأخالقي؛ لأنها 

تمثل التجربة الحياتية، والقدرة على ت�سوير الواقع، والح�سيلة التي يخل�ض اإليها الإن�سان من 

مخالطة النا�ض ومعاي�سة الزمن.

لقد رددت كتب الأدب كثيراًً – بين يدي حديثها عن طريح – عبارة تقول: »ن�ساأ طريح 

في دولة بني اأمية، وا�ستفرغ �سعره في الوليد بن يزيد«))(.

َه ُجلَّ �سعِره اإلى المديح، وهذا المديح- كما يقول الدكتور نوري القي�سي-:   فطريح َوجَّ

»قد ا�ستفرغه في الوليد بن يزيد، واأن هذا ال�ستفراغ نابع من رغبة ال�ساعر و�سدقه واإيمانه 

باأثر هذا المديح، متخذاً منه �سبياًل لر�سم ال�سورة المثالية للقيم الأخالقية الرفيعة، التي طالما 

اأجهد نف�سه في تاأكيدها ومحاولة تثبيتها؛ اإما بتقريرها، واإما بنقد ما يخالفها؛ ببيان ف�ساد تلك 

الدائرة التي تحيط بالوليد«.

اآثارهم – حتى  وقد اأعجب النقاد والأدباء ب�سعر طريح – واإن لم ياأخذ حظه وافراً في 

قال عنه ابن قتيبة: »كان �ساعراً �سريفًا وله عقب بالطائف«)2(. وفي خبر مقت�سب قال عنه 

البكري في ال�سمط: »وهو �ساعر مجيد من �سعراء الدولتين«))(. وفي تهذيب تاريخ دم�سق 

الكبير: »كان طريح �ساعراً مجيداً، مكينًا ح�سن الف�ساحة«))(.

وبلغ من احتفاء الوليد به وتقديره ل�سعره وارتياحه لإن�ساده؛ اأْن قدمه على �سائر ال�سعراء، 

فقد ُروي اأن طريحًا عندما اأن�سد الأبيات التي منها:

ولــم ــاِح  ــط ــِب ال م�شلنِطِح  ابـــن  ـــت  ـــُجاأن ـــُولُ ـــِرْق عــلــيــك الـــُحـــِنـــُيّ وال ـــْط تُ

))( الأغاين: )/6)2.

)2( ال�سعر وال�سعراء: )6).

))( �سمط الالآيل 2/)0).

))( تهذيب تاريخ دم�سق الكبري )/6).
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 الرتياُح فيه، واأمر له بخم�سين األف درهم، وقال: ما اأرى 
َ

طرب الوليد بن يزيد حتى ُرِئي

ْدني اأحٌد بعُد �سيئًا، واأمر ابن عائ�سة فغنى  اأحداً منكم يجيئني اليوم بمثل ما قال خالي، فال ُين�سِ

في هذا ال�سعر لحنًا له))(.

ومما يدلل على منزلة طريح الثقفي ال�سعرية؛ ما ذكره اأبو الفرج من اأن المن�سور لما اأن�سد 

الق�سيدة التي منها قوله:

ــق فــيــهــا مـــن الـــمـــعـــارِف بعـ ــب ي ـــُدلـــم  والـــوت الــــرمــــاُد  اإل  الــــَحــــِيّ  ـــد  ـ

ــا الـــ ــمــه ــال ــع ـــرت م ـــّك ــٌد ومــنــتــ�ــشــُدوعـــر�ـــشـــة ن ــج ــش ــ� ــا م ـــ ــه ـــريـــح ب ـ

قال للربيع: اأ�سمعت اأحداً من ال�سعراء ذكر في باقي معالم الحي الم�سجد غير طريح)2(؟

وقد و�سف اأبو الفرج هذه الق�سيدة – التي منها هذان البيتان – بقوله: »وهذه الق�سيدة 

من جيد ق�سائد طريح))(«.

تلك اإذن طائفة �سالحة من �سهادات القدماء في ال�سعر الثقفي و�سعرائه، وهي �سهادات 

لها قيمتها واأثرها، ذلك اأنها �سدرت عن علماء، كل واحد منهم ناقد ب�سير بال�سعر ودروبه 

ال�سعر  تذوق  من  يمكنه  رفيع  فني  وذوق  رهيف،  وح�ض  متمر�سة  ملكة  ذو  ومنعطفاته، 

واإ�سدار حكم عليه.

))( الأغاين: )/)22.

)2( الأغاين: )/226، )22.

))( الأغاين: )/226.
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المبحث الثالث

اِدُر �ِشْعِر الَقِبْيَلِة َوتَْوِثيُقُه َم�شَ

اإن هذه الدرا�سة – التي بين اأيدينا – وهي تتناول �سعر ثقيف منذ الع�سر الجاهلي حتى 

، اأو َخلََّد �سعراَءهم؛ 
ْ
ُهم

َ
ْعر نهاية الع�سر الأموي‹ لم تعتمد على ن�سخة خطية لديوان َجَمَع �سِ

لأنه لي�ض ثمة جمع لأ�سعاِرِهم في الأ�سل، ف�ساًل عن اأن يكون هناك ديوان لهم باٍق حفظه 

لنا الزمن حتى اليوم، كما هو الحال في بع�ض القبائل الأخرى، اإذ لم يعثر اأحد من الباحثين 

حتى الآن على �سيء كهذا.

عن  وتنقب  تبحث  اأن  وتحقيقه،  ما  قبيلة  �سعر  في جمع  علمية جادة  درا�سة  اأي  وعلى 

المادة ال�سعرية لتلك القبيلة في الم�سادر الأدبية واللغوية المختلفة، فتحدد اأوًل اأهم الم�سادر 

التي حملت �سعرهم، فاعتمدت عليها الدرا�سة في الأخذ عنها، والوقوف اأمام روايات هذه 

وتحقيقه،  ال�سعر  توثيق  عند  ثانيًا  الوقوف  ثم  وتمحي�سًا،  ونقداً  وتمييزاً،  ك�سفًا  الم�سادر 

اأكان ذلك ال�سطراب  اأو ا�سطرابها، �سواء  والنظر في ن�سبة بع�ض الأ�سعار ومدى �سحتها 

والخلط بين �سعراء القبيلة اأنف�سهم، اأم بينهم وبين �سعراء القبائل الأخرى، حتى ينماز �سعر هذا 

عن ذاك، و�سعر القبيلة عن �سعر غيرها، وهذا ما ت�سعى له الدرا�سة التي بين اأيدينا.

المطلب الأول: رواية اأ�شعارهم وتدوينها:

لقد حظي �سعر القبائل بتوّفر اأبناء القبيلة عليه، والحتفال به، وال�ستماع له، والإن�سات 

اإليه في �سغف واهتمام، في مجال�ض القبيلة مع اأبنائها اأو مع غيرها، �ساعدهم على ذلك ما 

اِعين  تهياأ لهم من حب لل�سعر وتذوٍق له، وخبرة بمواطن ح�سنه، واأ�سرار بالغته، فكانوا �َسمَّ

للقول الممتاز، يتع�سقون �سحره، ويطربون ل�سماعه، ويحلو لهم ترديده وتكراره.

اأكثر النا�ض تعلقًا ب�سعره واهتمامًا به، فهو   وكانت قبيلة ال�ساعر واأهله وذوو قرابته هم 
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اإلى جانب  لماآثرهم واأمجادهم،  نفو�سهم، والمذيع لأخبارهم، والم�سجل  المعبر عما في 

كون ال�سعر فّنًا تتع�سقه النف�ض العربية.

 وقد يبلغ بهم ع�سق الن�ض الأدبي والإعجاب به اإلى درجة تلهيهم عن بع�ض الأعمال، 

كلثوم  بن  عمرو  ق�سيدة  ترداد  اأكثروا  حين  تغلب؛  بني  هجاء  في  بكر  بني  بع�ض  قال  كما 

التغلبي))(:

ــٍة ــُرَم ــْك َم كــل  عــن  تغلٍب  بني  ــى  ــَه ـــُن كــلــثــوِماألْ ــُرو ب ــم قــ�ــشــيــدٌة قــالــهــا ع

لُــهــم ـــهـــا اأبــــداً ُمـــْذ كـــان اأوَّ ـــْرُوونَ ــِر مــ�ــشــوؤوِميَ جــاِل ِلــ�ــشــعــٍر غــي ــا لــَلــِرّ ي

ومن الأدلة على اأن الثقفيين قد رووا اأ�سعارهم: ما روي اأن الر�سول  قد اأردف ال�سريد 

ُدُه،  ْن�سِ ابن �سويد الثقفي)2(، وا�ستن�سده من �سعر اأمية بن اأبي ال�سلت، قال ال�سريد: َفَجَعْلُت اأُ

فاأخذ  فاأن�سدته  اأخرى:  ي�سلم«))(، وفي رواية  اأن  ال�سلت  اأبي  ابن  وجعل يقول: ».. وكاد 

النبي يقول: »هيه هيه«، حتى اأن�سدته مئة بيت))(. واأخرج ابن ع�ساكر عن �سعيد بن الم�سيب 

قال: قدمت الفارعة اأخت اأمية بن اأبي ال�سلت على ر�سول اهلل  بعد فتح مكة، فقال لها: 

من  واأن�سدته  اأخباره،    للر�سول  فروت  نعم.  قالت:  �سيئًا؟  اأخيك  �سعر  من  تحفظين  هل 

�سعره. فقال النبي : »يا فارعة، اإن مثل اأخيك كمثل الذي اآتاه اهلل اآياته فان�سلخ منها«))(.

كان ابن ال�ساعر يروي �سعر اأبيه، وينتقي للنا�ض اأف�سل ما جادت به قريحة اأبيه، ومن ذلك 

خبر دخول ابن اأبي محجن الثقفي على معاوية، فقال له معاوية: اأبوك الذي يقول:

َكــْرَمــٍة َجــْنــِب  اإِلَـــى  ــِنّــي  ــاْدِف َف ِمــُتّ  ُعُروُقَهااإَِذا  َمــْوِتــي  بـَـْعــَد  ِعَظاِمي  ْي  تُـــَرِوّ

ـِنــي َفــاإِنَـّ ـــاَلِة  ـــَف ـــالْ ِب تـَــْدِفـــنَـــِنـّــي  اأذوَقــَهــاَوَل  اأَلَّ  ِمـــُتّ  َمــا  اإَِذا  ـــــاُف  اأََخ

))( ال�سعر وال�سعراء 2/))6، والأغاين ))/)).

)2( هو اأبو عمرو بن ال�رشيد: اأ�سلم وروى عن النبي ، وعا�ض حتى تويف يف خالفة يزيد بن معاوية بن اأبي �سفيان، انظر: 

طبقات ابن �سعد: )/))2.

))( �سحيح م�سلم: باب ال�سعر، حديث رقم ))602(، م�سند اأحمد رقم ))))))( و))))))(.

))( اخلزانة )/)22 واملزهر 2/)0) واحلديث يف �سحيح م�سلم، باب ال�سعر، حديث رقم )6022( يف م�سند اأحمد: 

»مئة قافية« حديث رقم ))))))(.

))( الدر املنثور: )/)60.
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 فقال ابن اأبي محجن: لو �سئت ذكرت اأح�سن من هذا من �سعره. قال: وماذاك؟ قال: 

قوله:

َوَكــْثــَرِتــُه َمــاِلــي  َمــا  النَّا�َض  تَ�ْشاأَِلي  ُخُلِقيَل  َوَمــا  َحْزِمي  َما  الَْقْوَم  َو�َشاِئِلي 

ــِهــُم ــَراِت ـــْن �ــشَ ــــي ِم ّ ـــُم اأَِن ـــَل ـــْوُم اأَْع ـــَق ــِرِقالْ ــَف الْ ــَدِة  ــِدي ْع ــِرّ ال ــُد  يَ تَِطي�ُض  اإَِذا 

ِو 
ْ
ولي�ض اأبناء الثقفيين بدعًا في رواية اأ�سعار اآبائهم، فقد قال الراعي النميري))(: من لم َير

من اأولدي هذه الق�سيدة )ق�سيدته الالمية(، وق�سيدتي التي اأولها:

ـــِذي َعــِهــُدوا ــُة ِبــالـْـَعــْهــِد الَّ ــبَّ ُدوابـَــاَن الأَِح َق�شَ لـَـَهــا  اأر�ـــضٍ  عــن  تـَـمــالـُـَك  فــال 

ني)2(. فقد َعقَّ

قتيبة من خبر  ابن  اأ�سعارهم للخلفاء، ومن ذلك ما ذكره  اأنف�سهم يروون  ال�سعراء  وكان 

وفود الأجرد الثقفي))( على عبد الملك بن مروان في نفر من ال�سعراء، فقال له: اإنه ما من 

�ساعر اإل وقد �سبق اإلينا من �سعره قبل روؤيته، فما قلت؟ قال: اأنا القائل:

ُظــاَلَمــتَــُه يُــــْدِرْك  ٍد  َع�شُ َذا  َكـــاَن  ــْن  ٌدَم َع�شُ ــُه  لَ لَْي�َشْت  الَّـــِذي  ِلــيــَل  الــذَّ اإِنَّ 

اأو  ال�سعراء راٍو  لبع�ض  اأنه كان  الثقفيين نذكر  الثقفيين لأ�سعار  وللحديث عن رواية غير 

رواة، يحفظون �سعرهم ويروونه وين�سدونه في المجال�ض والمحافل، وكان رواة ال�ساعر – 

كما يقول الدكتور نا�سر الدين الأ�سد- »اأمراً موروثًا وعادة مو�سولة منذ الجاهلية«، وذكر 

اأمثلة على ذلك))( من ا�ستقرائه لرواية �سعر القبائل عامة.

ويورد اأمثلة على ذلك من ا�ستقرائه لرواة ال�سعر عند الثقفيين خا�سة؛ ومن ذلك ا�ست�سهاد 

الكريم  القراآن  اآيات  بع�ض  لتف�سير  الثقفي،  ال�سلت  اأبي  بن  اأمية  اأبيات  من  بعدد  عبا�ض  ابن 

))( خزانة الأدب: )/))).

)2( انظر: ديوان الراعي النمريي: 6)، والق�سيدة: 2).

))( ال�سعر وال�سعراء: 2/))).

))( م�سادر ال�سعر اجلاهلي: ))2.
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عندما �ساأله عنها نافع بن الأزرق))(.

وُيذكر اأن �سراقة البارقي )ت 80هـ( اأ�سار في بيت له اإلى �سعر اأمية فقال)2(:

ــِرِه ــْع ــي �ــشِ ــــِذي ف ــُر الَّ ــْح ــبَ ــُة الْ َمـــيَـّ
ِلَواأُ ُمَف�شَّ بُــوِر  الــزَّ فــي  ــٍي  ــَوْح َك ــٌم  ــْك ُح

وروى وهب بن جرير بن حازم )ت 170هـ( لأمية ثالثمئة ق�سيدة، و�ساأله الأ�سمعي: اأين 

كتابه؟ قال: ا�ستعاره فالن، فذهب به))(. ولعل ابن حبيب )ت 245هـ( هو اأول من جمع �سعر 

اأمية، و�سرحه في كتاب، ويبدو اأنَّ عبد القادر البغدادي))( تلقفه فا�ستفاد منه في خزانته))(، 

ثم ما لبث اأن �ساع هذا الكتاب، مثلما �ساع كتاب )اأخبار اأمية( للزبير بن بكار )ت 256هـ(.

لما جاء ع�سر التدوين في القرنين الثاني والثالث الهجريين، ذهب العلماء اإلى جمع اأ�سعار 

فحول ال�سعر واأ�سعار القبائل من اأفواه اأ�سياخهم الرواة، ومن اأفواه اأبناء القبائل في البوادي، 

وحين يقدمون اإلى الحوا�سر، بل اإن الدكتور نا�سر الدين الأ�سد ذهب اإلى اأن اأ�سعار القبائل 

كانت قد جمعت منذ مطلع القرن الهجري الأول، واأن بع�سها قد يكون كتب منذ الجاهلية، 

وا�ستدل على ذلك باأدلة وا�سحة)6(.

 بمئتي 
َّ
ومن الأخبار التي تهمنا ما ذكره حماد الراوية قال))(: »اأر�سل الوليد بن يزيد اإلي

اإل عن طرفيه  ي�ساألني  قال: فقلت ل  البريد.  اإليه على  يو�سف بن عمر بحملي  واأمر  دينار، 

 ،
ّ
َبلي اأ�سعار  �ساألني عن  قري�ض وثقيف، فنظرت في كتابي قري�ض وثقيف، فلما قدْمُت عليه 

والبتداء  الوقف  اإي�ساح  الأنباري يف  ابن  رواها  وقد  عبا�ض،  ابن  عن  الأزرق  بن  نافع  مب�سائل  تعرف  الأجوبة  هذه   )((

م�سادر  يف  بع�سها  وتوجد  ))))م(  )القاهرة   (((-(((/( الإتقان  يف  كاملة  ال�سيوطي  واأوردها   ((-(6/(
اأخرى، وقد اأفردها حممد فوؤاد عبد الباقي ورتبها على حروف املعجم، واأحلقها باآخر كتابه »معجم غريب القراآن«: 

يف  ال�ساطئ(  )بنت  الرحمن  عبد  عائ�سة  الدكتورة  الإتقان،  يف  الوارد  الن�ض  على  اعتماداً  ودر�ستها   2(2-2((
الإعجاز البياين للقراآن )الق�سم الثاين(.

)2( ديوانه 0) )ن�رش: ح�سني ن�سار(.

))( فحولة ال�سعراء: )).

))( خزانة الأدب )/20)، )2)؛ 2/)))؛ )/6)2.

))( الفهر�ست: ))).

)6( م�سادر ال�سعر اجلاهلي: ))) – )6).

))( الأغاين: 6/)).
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فاأن�سدته منها ما ا�ستح�سنه..«))(.

هذا الخبر يوؤكد اأن هناك كتابًا قد حوى بين دفتيه فقط اأ�سعار ثقيف، واأن هذا الكتاب 

كان عند حماد الراوية )ت 156هـ( وفي بيته، واأنه نظر فيه لي�ستذكر ما فيه من اأ�سعار ثقيف. 

واأن الخليفة نف�سه حين اأراد اأن »يجمع ديوان العرب واأ�سعارها واأخبارها واأن�سابها ولغاتها، 

نها  ا�ستعار من حماد ومن جناد بن وا�سل الكوفي ما عندهما من الكتب والدواوين، فدوَّ

عنده، ثم رد اإليهما كتبهما«)2(.

ثم اإن ابن �سالم ذكر في كالمه عن ال�سعر العربي القديم اأنه »كان عند النعمان بن المنذر 

منه ديوان فيه اأ�سعار الفحول، وما ُمِدَح به هو واأهل بيته، ف�سار ذلك اإلى بني مروان«))(.

وهذا الذي ذكره ابن �سالم يوؤكد اأن النعمان بن المنذر كان حري�سًا على تدوين مدائح 

ال�سعراء فيه وفي اآل بيته، وبالجمع بين هذا الخبر وبين ما ذكره المرزباني من اأن كنانة بن 

عبد ياليل بن �سالم كان ممن مدح النعمان بن المنذر في ق�سائد كثيرة- لم تذكر لنا الم�سادر 

منها بيتًا واحداً-؛ فمن المحتمل اأن تكون مدائح كنانة �سمن الديوان الذي �سم فيه النعمان 

مدائح ال�سعراء له.

 ومما يدلل على اأن اأ�سعار العرب كانت مدونة ومنها اأ�سعار ثقيف، واأن فكرة تدوينها 

كانت قديمة عند العرب؛ ما ذكره حماد الراوية من »اأن ملك الحيرة النعمان بن المنذر )ت 

– ثم دفنها في ق�سره  – وهي الكراري�ض  نوج  الُطّ اأ�سعار العرب في  َخْت له   فُن�سِ
َ
اأََمر 602م( 

الأبي�ض، فلما كان المختار بن اأبي عبيدة الثقفي، قيل له: اإن تحت الق�سر كنزاً، فاحتفره، 

فاأخرج تلك الأ�سعار. فِمْن ثم اأهُل الكوفة اأعلم بال�سعر من اأهل الب�سرة«))(.

 ولئن ذهب بع�ض الباحثين اإلى الت�سكيك في هذه الدعوى ب�سبب اأن راويها حماد، واأنه 

))( الأغاين: ))).

)2( الفهر�ست: ))).

))( طبقات فحول ال�سعراء: 0).

))( اخل�سائ�ض: )/2)) – )))، واملزهر )/))) – ))).
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ربما افتعلها ليف�سل اأهل الكوفة على اأهل الب�سرة في الخالفات التي ن�سبت بين البلدين))(، 

فاإن البع�ض الآخر من الباحثين يرون اأن م�سمون هذه الق�سة يغلب عليه اأن يكون �سحيحًا، 

فمن الطبيعي اأن يعتز الملوك وال�سادة بما قيل فيهم من مدائح، وما لهم من ماآثر ومفاخر، 

فيعملوا على ت�سجيلها وتدوينها حتى ُيْكَتَب لها البقاُء والخلود.

ْخُت من كتاِب اأبي �سعيد ال�سكري«، وقد 
َ

ويذكر اأبو الفرج في اأغانيه عبارة تقول: »َن�س

كررها اأبو الفرج اأربع مرات حين تحدث عن اأخبار غيالن، مع اأنه لي�ض من الم�سهور اأن اأبا 

�سعيد ال�سكري )الح�سن بن الح�سين( قد جمع �سعر غيالن بن �سلمة، مع كثرة ما جمعه من 

اأ�سعار القبائل و�سعراء العرب)2(.

اأ�سماء   
َ
َوَذَكر ُجِمَعْت،  قد  اأ�سعارها  اأن  َف 

َ
َعر التي  القبائل  اأ�سماء  النديم  ابن  ذكر  وقد 

 في 
َ
جامعيها، فبلغت ثمانيًا وع�سرين قبيلة، معظمها من �سنع اأبي �سعيد ال�سكري))(. وُذِكر

اإلى  له  ب�سند  ونقل  كلها«،  القبائل  اأ�سعار  دواوين  عنه  »اأُِخذ  اأنه  ال�سيباني  عمرو  اأبي  اأخباِر 

ا جمع اأبي اأ�سعار العرب؛ كان نيفًا وثمانين قبيلة«))(. عمرو بن اأبي عمرو ال�سيباني قال: »لمَّ

وذكر ابن النديم اأخبار المدائني))( فذكر منها كتبه في اأخبار العرب، فكان منها كتاب 

اأخبار ثقيف)6( بخط اأبي الح�سن الكوفي))(.

وفي  ووفاته،  الحجاج  اأخبار  كتاب  منها  فكان  الأحداث،  في  ُه 
َ
كتب اأخباره  من  وذكر 

))( انظر: الأدب العربي لبال�سري: )0).

)2( الأغاين: 6/)).

))( الفهر�ست: 02)، وانظر: م�سادر ال�سعر اجلاهلي: ))) – ))) اأي�سًا حيث ذكر الدكتور نا�رش الدين الأ�سد اأ�سماء 

علماء اآخرين غري اأبي �سعيد ال�سكري، �ساركوه يف �سنعة بع�ض دواوين القبائل.

))( الفهر�ست: ))) وانظر، نور القب�ض: ))2 ومعجم الأدباء ))/))2.

))( املدائني: هو اأبو احل�سن علي بن حممد بن عبد اهلل بن اأبي �سيف املدائني موىل �سمرة بن جندب، )ويقال �سمرة بن حبيب 

ابن عبد �سم�ض بن عبد مناف(، ولد �سنة )))هـ، ومات �سنة ))2هـ، وقيل: �سنة )22هـ، وله ثالث وت�سعون �سنة، 

يف منزل اإ�سحاق بن اإبراهيم املو�سلي، انظر الفهر�ست: ))).

)6( الفهر�ست: 6)).

))( الفهر�ست: ))).
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الفتوح ولية المغيرة بن �سعبة))(، وذكر له ابن النديم كتاب )اأخبار ال�سعراء(، وكتاب )من 

ن�سب اإلى اأمه من ال�سعراء()2(.

اأ�سعاراً من كل قبيلة على ِحَدة، ومنها )كتاب  الموؤلفات كانت ت�سم  ثمة مجموعة من 

اأ�سعار القبائل( لخالد بن كلثوم الكلبي؛ وهو من طبقة اأبي عمرو ال�سيباني))(.

ال�سعراء  ال�سعراء مثل: )كتاب  اأعالم  تتناول  الموؤلفات كانت  اأخرى من  وثمة مجموعة 

المذكورين( لخالد بن كلثوم الكلبي، و)كتاب الديباج في اأخبار ال�سعراء( له�سام بن محمد 

اإلى  للمدائني،  ال�سعراء(  اأمه من  اإلى  ن�سب  ال�سعراء(، و)كتاب من  اأخبار  الكلبي، و)كتاب 

�سروب اأخرى من التاأليف تهتم باإيراد اأ�سعار القبائل، ككتب الأن�ساب، والأيام، والمثالب، 

والمناقب، وغير ذلك.

منهم:  والمختلف؛  الموؤتلف  كتابه  في  ثقيف  �سعراء  بع�ض  اأ�سعار  الآمدي))(  ذكر  وقد 

اأراكة ابن عبد اهلل الثقفي، وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي، واأبو محجن )8 اأبيات(، وابن 

الذئبة )3 اأبيات(، وعنترة بن عرو�ض )9 اأبيات(، والمحبر الثقفي )3 اأبيات(، والحارث بن 

كلدة وله مقطوعتان اإحداهما )5 اأبيات( والثانية من )بيتين(.

لم يذكر الآمدي في كل تلك الموا�سع ا�سم �سانع هذا الكتاب، وهو َداأُْبُه في ذكر دواوين 

اإل  جامعيها  اإلى  الدواوين  تلك  ين�سب  لم  اإذ  كتابه،  في  ذكرها  التي  ال�ستين  القبائل  اأ�سعار 

بع�سها الي�سير))(.

ثم اإننا ل نجد اأي ذكر لديوان �ساعر من �سعراء ثقيف في الم�سادر القديمة، �سوى اأمية بن 

اأبي ال�سلت الثقفي، الذي �سبق الحديث عنه، واإن كان ه�سام بن محمد الكلبي قد كتب كتابا 

في )دخول جرير على الحجاج()6(، وكتب ه�سام اأي�سًاً كتابًا اآخر في )اأخبار عمرو بن معدي 

))( الفهر�ست: ))).

)2( الفهر�ست: 6)).

))( الفهر�ست: )) واإي�ساح املكنون )/))، وتاريخ الرتاث العربي مج 2: )/60 – 66.

))( املوؤتلف: )6، )6.

))( م�سادر ال�سعر اجلاهلي: ))) – ))).

)6( الفهر�ست: )0).
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اإلى قي�ض  تنتمي  ثقيفًاً  اأن  اآخر في ف�سائل قي�ض عيالن)2(، ومعروف  كرب())(، وله كتاب 

عيالن. ولأبي الف�سل جعفر كتاب )الأ�سعار والمنتخبات من اأقوال ال�سعراء الإ�سالميين())(.

اأن مجاميع اأ�سعار القبائل التي �سنعها علماوؤها الأوائل قد ذهبت بها  وقد غدا م�سهوراً 

اأخبار  كتاب  ذلك  من  فكان  متداول-  مطبوع  – وهو  ُهذيل  �سعر  ديوان  �سوى  العوادي 

ثقيف، وقد بحثت في فهار�ض المخطوطات في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، 

وفي فهار�ض مخطوطات ال�سعر في دار الكتب الم�سرية، فلم اأرجع بطائل.

المطلب الثاني: م�شادر �شعرهم المجموع:

اإن عملية اإعادة جمع اأ�سعار قبيلة من القبائل العربية تتطلب الرجوع اإلى مختلف الم�سادر 

مهما تباينت مو�سوعاتها، واختلفت ع�سور موؤلفيها؛ ليقف على اأ�سعارها واأخبارها واأن�سابها 

واأيامها، وقد كان هذا �ساأن ما اجتمع لدى هذه الدرا�سة من اأ�سعار ثقيف، التي بلغ مجموعها 

بيت  ون�سف  بيتًا  وثمانون  مئتان   )280.5( منها  بيت،  و�سبعمئة  بيتًا  و�ستين  خم�سة   )765(

بن  �سعر غيالن  والم�ستدرك على  والمخ�سرمين،  الجاهليين،  ل�سعراء جاهليين، ومجهولي 

�سلمة، و�سعر اأمية وق�سيدته الدالية. و)97( �سبعة وت�سعون بيتًا ل�سعراء في ع�سر �سدر الإ�سالم. 

و)325( خم�سة وع�سرون بيتًا وثالثمئة بيت وثالثة اأ�سطر ل�سعراء اأمويين. وثالثة و�ستون بيتًا 

ل�سعراء ثقفيين مجهولين من حيث ال�سم اأو الع�سر.

ومن ثم فاإن ما اجتمع لدى هذه الدرا�سة مما ن�سب اإلى ال�سعراء الجاهليين و�سعراء �سدر 

الإ�سالم و�سعراء الع�سر الأموي لقبيلة ثقيف اإنما هو )82( اثنان وثمانون بيتًا وثالثة اأ�سطر.

هذا الإح�ساء ل يت�سمن �سعر اأمية الذي جمعه الدكتور ال�سطلي، وزاد عنده على ثماني 

يقارب  ما  اإلى  عنده  الذي و�سل  بدر �سيف  الدكتور  الذي جمعه  و�سعر غيالن  بيت،  مئة 

))( الفهر�ست: )0).

)2( الفهر�ست: )0).

))( الفهر�ست: ))).
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الأربعين بيتًا، و�سعر طريح الذي و�سل اإلى اأكثر من مئة وثالثين بيتًا، و�سعر محمد النميري 

الذي يبلغ ما يقارب مئة بيت، و�سعر اأبي محجن الذي و�سل اإلى حوالي �سبعين بيتًا.

ثم اإن اأبيات الثقفيين موزعة في م�سادر متعددة من كتب التراجم المتنوعة، والختيارات 

ال�سعرية، والحما�سات، والتاريخ، والجغرافية، واللغة، والنحو، وال�سروح، وكتب الأدب 

اإلى  اإزاءها؛ لي�سير  الباحث يتوقف  العامة، وبع�ض تلك الم�سادر من الأهمية بمكان يجعل 

ومن  بذكرهم،  تفرد  الذين  وال�سعراء  الدرا�سة،  هذه  �سعراء  عدد  حيث  من  اأهميتها  مواطن 

حيث عدد الأبيات التي اأوردتها الم�سادر، مع التنبيه على اأن بع�ض ذلك ال�سعر روي لغيرهم.

وكان لكتب التراجم المتنوعة اأكبر الأهمية، ول �سيما الم�سادر الأربعة التالية:

ال�سعراء  ومعجم  )356هـ(،  لالأ�سبهاني  والأغاني  )571هـ(،  ع�ساكر  لبن  دم�سق  تاريخ 

للمرزباني )384هـ(، والموؤتلف والمختلف لالآمدي )370هـ(.

اأما تاريخ دم�سق – وهو كتاب ترجم فيه ابن ع�ساكر لالأعالم المختلفين الذين وجد اأنهم 

– فقد  بها  متعلق  لهم خبر  اأو كان  الموا�سع،  لها من  تابعًا  �سكنوا مدينة دم�سق، وما كان 

بلغ عدد ال�سعراء الثقفيين الذين ذكرهم وترجم لمعظمهم )9( ت�سعة �سعراء، واأن�سد اأ�سعاراً 

لـ)7( ل�سبعة منهم. اأما الثنان الآخران فاأحدهما هو عبد الرحمن بن اإ�سحاق بن الحارث- 

ويعرف بعباد القر�سي، ويقال الثقفي))(- فقد ذكر ابن ع�ساكر اأنه �ساعر ولم يورد له �سعراً، 

واأما الآخر فهو عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عثمان بن عبد اهلل بن ربيعة بن الحارث بن حبيب 

ابن الحارث بن مالك بن حطيط بن ج�سم بن ق�سي- وهو المعروف بابن اأم الحكم)2(- ولم 

يورد له ابن ع�ساكر �سعراً، ولم يذكر اأنه �ساعر، ولكن له �سعراً في م�سادر اأخرى.

وتفرد ابن ع�ساكر بذكر اأ�سماء ثالثة �سعراء، اأن�سد لثنين منهم؛ وهما: عبد اهلل بن �سعيد بن 

عتبة الثقفي))( )8( ثمانية اأبيات، وابن الكاهلية الثقفي))( )2( بيتان. ومجموع ما تفرد به ابن 

))( ابن ع�ساكر ))/0)).

)2( ابن ع�ساكر ))/)).

))( ابن ع�ساكر: )2/)6، )6.

))( ابن ع�ساكر: ))/)).
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ع�ساكر )17( �سبعة ع�سر بيتًا، منها )7( �سبعة اأبيات ارتجزها الحجاج بن يو�سف الثقفي))(. 

اأما مجموع �سعر ثقيف في تاريخ ابن ع�ساكر فقد بلغ )103( مئة بيت وثالثة اأبيات.

الثقفيين فيه، فوجدته قد ذكر ت�سعة  اأ�سعار  اأما كتاب الأغاني لأبي الفرج فقد جمعُت   

مقطعة،  و�ستين  واأربع  ق�سيدة،  ع�سرة  �سبع  في  بيت  باأربعمئة  لهم  ا�ست�سهد  ثقفيين،  �سعراء 

واأربعة ع�سر بيتًا مفرداً.

ن�سختين  اعتمدُت  كاماًل– فقد  ي�سلنا  لم  كتاب  –وهو  للمرزباني  ال�سعراء  معجم  اأما   

محققتين اأولهما: ن�سخة بتحقيق عبد ال�ستار فراج، وثانيتهما: بتحقيق فاروق ا�ْسليم، وقد 

اختلف عدد ال�سعراء الثقفيين و�سعرهم تبعًا لختالف التحقيق؛ كما يت�سح من الجدول:

عدد ال�سعراء 

في الدرا�سة

عدد 

الأبيات

وا 
ُ
�سعراء ُذِكر

من دون �سعر

وا 
ُ
�سعراء ُذِكر

عِرِهم مع �سِ

عدد ال�سعراء 

الذين تفرد

عدد 

الأبيات

عبد ال�ستار 

فراج
132735518

فاروق 

ا�سليم
622--6211

�سعبة،  بن  المغيرة  هم:  �سعراء  �ستة  في  ا�ستركا  ن 
ْ
َقي المحِقّ اأن  اإليه  الإ�سارة  تجدر  ومما 

النميري،  ومحمد  الأخن�ض،  بن  والمغيرة  طليق،  واأبو  محمد،  بن  القا�سم  بن   ومحمد 

ومحمد بن القا�سم اأبو البهار، بنف�ض عدد الأبيات لكل �ساعر، لي�سل مجموع الم�سترك بين 

التحقيقين اإلى اثني ع�سر بيتًا، انفرد المحقق الثاني ب�ستة اأبيات لمحمد بن القا�سم بن الثقفي.

 اأما الموؤتلف والمختلف لالآمدي فقد بلغ عدد ال�سعراء الثقفيين الذين ذكرهم �ستة �سعراء، 

الثقفي، وبلغ عدد الأبيات  الثقفي، والمحبر  الذئبة  اثنين منهم وهما: ربيعة بن  تفرد بذكر 

التي اأن�سدها اأثناء الترجمة لهم )31( واحداً وثالثين بيتًا، منها بيتان لالأجرد الثقفي، ن�سبهما 

))( ابن ع�ساكر: 2)/0)).
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للحارث بن وعلة الجرمي، وقد تفرد الآمدي بذكر �ستة اأبيات.

ت�ساعديًا  ترتيبًا  مرتبة  اأهمها  عند  ونقف  �سروحها،  وبع�ض  الحما�سات  كتب  هناك  ثم 

ح�سب عدد الأبيات، مبتدئة بحما�سة الظرفاء التي جمعت )11( اأحد ع�سر بيتًا لأربعة �سعراء 

وانفردت من بين جميع الم�سادر باأربعة اأبيات للحجاج بن يو�سف الثقفي.

ثقفيين.  �سعراء  لخم�سة  لـ)5(  اختياراً  فيها  نجد  )الوح�سيات(  ال�سغرى  الحما�سة  وفي 

بلغ مجموع ما اختاره )32( اثنين وثالثين بيتًا، منها �ستة اأبيات من�سوبة لوعلة بن الحارث 

، وهي في كثير من الم�سادر لالأجرد الثقفي.
ّ
ِمي

ْ
اْلَجر

�سعراء  لثالثة  بيتًا  وثالثون  اأربعة   )34( ال�سنتمري  لالأعلم  تمام  اأبي  حما�سة  �سرح  وفي   

ثقفيين، ون�سف بيت ليزيد بن �سبة الثقفي.

 اأما حما�سة اأبي تمام فاأن�سد فيها )44( اأربعة واأربعين بيتًا لثالثة �سعراء ثقفيين. وفي حما�سة 

وفي  ثقفيين.  �سعراء  ل�سبعة  لـ)7(  بيتًا  وخم�سين  خم�سة   )55( فيها  جمع  فقد  ال�سجري  ابن 

حما�سة البحتري اختار )97( �سبعة وت�سعين بيتًا لـ)7( ل�سبعة �سعراء ثقفيين.

التذكرة  اأهمها:  عند  نقف  المختلفة  الأدبية  والم�سادر  ال�سعرية  الختيارات  وفي كتب 

بيت  مئة  فيها  جمع  التي  حمدون،  بن  علي  بن  محمد  بن  الح�سن  بن  لمحمد  الحمدونية 

و�سبعة اأبيات، اإلى جانب ثالثة اأبيات من�سوبة اإلى �سعيد بن الم�سيب واإلى محمد بن عبد اهلل 

النميري الثقفي لي�سل عدد الأبيات اإلى )110( مئة بيت وع�سرة اأبيات دون المكرر، اأن�سد 

بن  اهلل  وعبد  الثقفي،  مو�سى  هما:  ل�ساعرين  اأبيات  ب�ستة  متفرداً  ثقيفًا؛  �ساعراً  ع�سر   لثني 

نمير بن ح�سو�سة الثقفي.

البر  عبد  لبن  والهاج�ض(  الذاهن  و�سحن  المجال�ض،  واأن�ض  المجال�ض،  )بهجة  وفي 

النمري القرطبي الأندل�سي )368هـ-463هـ( ثالثة وثمانون بيتًا، و�سطر بيت لغيالن بن �سلمة 

تفرد به ابن عبد البر، من�سداً بذلك ل�سبعة �سعراء ثقفيين في كتابه.

ع�سر  لأحد  اأن�سد  بيتًا،  ثمانون  328هـ(  )ت  الأندل�سي  ربه  عبد  لبن  الفريد  العقد  وفي 
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�ساعراً ثقيفًاً، تفرد بذكر �ساعر هو م�سلم بن يزيد الثقفي من�سداً له ثالثة اأبيات. وتفرد بن�سبة 

بيتين لأمية الثقفي، وبيتين اآخرين لمحمد بن عبد اهلل النميري.

 وفي �سرح نهج البالغة لبن اأبي الحديد اثنان و�سبعون بيتًا، اأن�سد لثمانية �سعراء ثقفيين. 

اأما البيان والتبيين للجاحظ )255هـ( فقد جمع فيه اثنين واأربعين بيتًا لثمانية �سعراء ثقفيين.

�سعراء  ل�سبعة  بيتًا  وع�سرون  �سبعة  )395هـ(  الع�سكري  هالل  لأبي  المعاني  ديوان  وفي 

�سفوان  واأبو  بن محمد،  هما: عمرو  ل�ساعرين  اأبيات  اأربعة  بذكر  اأبو هالل  تفرد  ثقفيين، 

الثقفيين.

بن  بن محمد  الملك  عبد  من�سور  لأبي  والمن�سوب  الم�ساف  في  القلوب  ثمار  في  اأما 

اإ�سماعيل الثعالبي )350-429هـ( فقد جمع فيه �ستة ع�سر بيتًا ل�ساعرين اثنين هما: اأمية بن اأبي 

ال�سلت، وابن عرو�ض الذي له ثمانية اأبيات، تفرد بهن الثعالبي في كتابه.

ُف به اأو تدل عليه، فهل يق�سد به عنترة بن عرو�ض اأم 
ّ
ولم اأجد لبن عرو�ض ترجمة ُتَعِر

غيره؟

والراجح اأن ابن عرو�ض لي�ض هو عنترة بن عرو�ض )المولى الثقفي( في الع�سر الأموي، 

لي�ض بثقفي، ولذا �سربت �سفحًا عن جمع  العبا�سي واأنه  الع�سر  اأنه من �سعراء  واأكبر الظن 

�سعره؛ فالأمر ل يعدو اأن يكون ت�سابهًا في الأ�سماء.

ومعجم البلدان لياقوت )626هـ( اأهم كتب الجغرافية التي جمع منها �سعر ثقيف، اإذ ذكر 

فيه ياقوت )11( اأحد ع�سر �ساعراً، وتفرد ياقوت بذكر خم�سة �سعراء، لي�ض لأربعة منهم ذكر 

ول �سعر اإل في معجمه وهم: الحجاج بن عتيك الثقفي، والمردا�ض بن عمرو الثقفي، واأبو 

مروان الثقفي، واأزدة بنت الحارث بن كلدة، واآخران لهما ذكر في م�سادر اأخرى ولكن 

لهما اأبيات تفرد بها ياقوت؛ وهما غيالن بن �سلمة، وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو.

اأ�سطر، تفرد ياقوت بـ )26( ب�ستة  اأبيات وثالثة   وقد بلغ �سعر الثقفيين عنده مئة واأربعة 

وع�سرين بيتًا.
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اأما )تاريخ الأمم والملوك( اأو )تاريخ الطبري( لمحمد بن جرير )310هـ(؛ فهو اأهم كتب 

التاريخ التي حوت �سعر ثقيف، ذلك اأنه ذكر فيه )6( �ستة �سعراء اأن�سد لهم جميعًاً )48( ثمانية 

واأربعين بيتًا.

وفي كتب اللغة ول�سيما المعجمات �سيء لي�ض بالقليل من اأ�سعار ثقيف، وتقف الدرا�سة 

عند كتابين هما:

الأول: كتاب الجيم لأبي عمرو ال�سيباني )206 اأو 213هـ(؛ قال فيه ابن النديم- وهو َيُعُدّ 

باإيراد  يهتم  الجيم«، وهو كتاب  المعروف بحرف  النوادر  اأبو عمرو-: »كتاب  ما �سنف 

نا هو ما اأن�سده  الألفاظ النادرة من كالم العرب، وقد اأورد فيه كثيراًً من لغة ثقيف، والذي ُيِهُمّ

من �سعرهم اإذ بلغ مجموعه )96( �ستة وت�سعين بيتًا.

 والثاني: ل�سان العرب لبن منظور )711هـ( جمع فيه موؤلفه ما ورد في معظم المعجمات 

التي ظهرت قبله، ذكر منها �ستة كتب، ومن ثم فهو يغني عنها وهي:

تهذيب اللغة لالأزهري )370هـ(، والمحكم لبن �سيدة، وال�سحاح للجوهري )393هـ( 

ال�سعراء  عدد  فبلغ  بري،  ابن  واأمالي  الأثير،  لبن  والنهاية  دريد،  لبن  ال�سحاح  وحوا�سي 

الثقفيين الذين وقفت على ذكرهم فيه )14( اأربعة ع�سر �ساعراً، وقفت فيه على )161( واحد 

و�ستين بيتًا ومئة بيت.

�سعر  من  الدرا�سة  لدى  اجتمع  بما  يتعلق  فيما  القرون  خالل  الم�سادر  اأهم  كانت  تلك 

منذ  قالوه  الذي  �سعرهم  من  �سغير  وجزء  كثير،  من  وقليل  في�ض،  من  غي�ض  وهو  ثقيف، 

اأمية، يدرك القارئ ذلك بمجرد النظر في هذا المجموع من  اإلى اآخر ع�سر بني  الجاهلية 

اأ�سالء ق�سائد غالتنا بها اأيدي النوائب، فلم تدع منها اإل اأبياتًا قليلة، كما ترك ال�سقر من فرخ 

الحمامة التي و�سعها حميد بن ثور فقال:

ــْم يَــَدْع ــَل ــفٌّ َف ــْقــٌر ُمــ�ــشِ ــَح لَــَهــا �ــشَ ــي َواأَْعـــُظـــَمـــااأُِت ــاً  ــم ــي َرِم اإل  ـــــداً  َولَ ــا  ــَه لَ
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المطلب الثالث: �شياع �شعرهم وفقدان ديوانهم:

كان نتاُج ال�سعراء الجاهليين غزيراً وفيراً؛ ولكن مما يوؤ�سف له �سياع الكثير الكثير من 

�سعرهم و�سعر �سدر الإ�سالم وع�سر بني اأمية، واأن يكون ن�سيبنا مما ُحِفَظ من هذا التراث 

�سيئًا قلياًل جداً.

يو�سف  الجمحي عن  �سالم  بن  ونقل محمد  ال�سابقون،  العلماء  الحقيقة  وقد ذكر هذه 

ابن حبيب )ت183هـ(: »اأن اأبا عمرو بن العالء )ت 154هـ( قال: ما انتهى اإليكم مما قالت 

العرب اإل اأقله، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم و�سعر كثير«))(، وذكر ابن �سالم )ت231هـ( 

في موطن اآخر اأنه: »ال يح�ط ب�شعر قبيلة واحدة من قب�ئل العرب، وكذلك فر�ش�نه� و�ش�داته� 

واأيامها«)2(، وجاء كالم ابن قتيبة )ت276هـ( موافقًا له وموؤيداً فقال: »ال�سعراء المعروفون 

اأو  بهـم محيط،  يحيط  اأن  من  اأكثر  والإ�سالم  الجاهلية  في  قبائلهم وع�سائرهم  عند  بال�سعر 

يقف من وراء عددهم واقف، ولو اأنفق عمره في التنقير عنهم، وا�ستفرغ مجهوده في البحث 

وال�سوؤال«))(.

ما  اأزمنتهم  في  ُجِمع  والثالث، وقد  الثاني  القرنين  الحال عند علماء  فاإذا كان هذا هو   

ف�ساع، فكيف  الدهر  يد  �سقط من  ما  اأ�سعارها دون  في دواوين  القبائل  اأ�سعار  من  اأدركوه 

اأنه لم  اإذاً  يكون الحال في ع�سرنا، وقد �ساعت تلك الدواوين اإل ديوان ُهَذْيل؟ فال ريب 

ي�سل اإلينا من اأ�سعارهم اإل اأقُلّ الأقل.

 الباحث ها هنا هو ما �ساع من �سعر ثقيف، فقد تبين اأن ديوان اأ�سعارهم �ساع 
ّ
 وما ُيِهُم

مع غيره من دواوين القبائل، ولم يبق منه اإل �سذرات هنا واأخرى هناك في كتاب )الموؤتلف 

والمختلف( لالآمدي، ومعجم ال�سعراء للمرزباني، وغير ذلك.

اأو  القلة  حيث  من  مقداره  وذكر  ثقيف،  عند  ال�سعر  مو�سوع  على  الجاحظ  علق  وقد 

الكثرة و�سبب ذلك، و�سبقت مناق�سة راأي الجاحظ في ذلك، ونحن نوافقه وابَن �سالم في 

))( انظر: طبقات فحول ال�سعراء: )2.

)2( انظر: طبقات فحول ال�سعراء: 0).

))( انظر: ال�سعر وال�سعراء: 60.
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اأنه »لم  اإلى  اأ�سباب ذلك؛ فبينما يذهب ابن �سالم  حقيقة قلة ال�سعر الثقفي، ونخالفهما في 

اأن »ذلك عن قدر ما ق�سم اهلل لهم من الحظوظ  اإلى  نائرة«، ويذهب الجاحظ  بينهم  تكن 

والغرائز والأعراق مكانها«، نرى اأن تلك القلة لي�ست هي في ذاتها واإنما لقلة ما و�سل اإلينا 

من اأ�سعارهم. ونوؤكد اأن �سعر الثقفيين بلغ من الجودة والإتقان والكثرة ما جعل ابن �سالم يعد 

خم�سة من �سعراء الثقفيين في الفحول، واأبا الفرج يذكر عدداً اآخر.

وما اجتمع في هذه الدرا�سة بعد ا�ستبعاد المجموع من �سعر اأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي 

�سلمة،  بن  غيالن  �سعر  ا�ستبعاد  وبعد  ا�ستدركناها،  ومقطوعات  واأبياتًا  الدالية  ق�سيدته  اإل 

واأبي محجن، ويزيد بن الحكم، وطريح بن اإ�سماعيل، ومحمد النميري، �سوى ما ا�ستدركه 

ثقفيين  ل�سعراء  ال�سعراء، وما جمعه  لهوؤلء  مفردة  واأبيات  ق�سائد ومقطوعات  الباحث من 

نهاية  الجاهلي حتى  الع�سر  من  بيت،  و�ستمئة  ثمانين   )680( اإلى  ي�سل  فالحا�سل  اآخرين.. 

ع�سر بني اأمية.

الع�سر  نهاية  حتى  الجاهلي  الع�سر  من  ثقيف  ل�سعراء  ال�سعرية  الأبيات  من  العدد  هذا 

�سعيد  اأبو  جمعه  بما  قورن  ما  اإذا  ع�سورهم،  تعرف  لم  ثقفيين  ل�سعراء  بقي  وما  الأموي، 

ال�سكري من اأ�سعار هذيل، وما جمعه عدد من الباحثين المعا�سرين من اأ�سعار القبائل؛ يوؤكد 

اأن ما نال اأ�سعار ثقيف من ال�سياع اأكبر مما نال اأ�سعار �سائر القبائل.

ال�سعراء من ذكر عنهم  اأن هناك من  اأدلة توؤكد �سياع �سعر ثقيف؛ منها  وقد وقفنا على 

ل الثقفي، الذي ذكره 
ْ
ي
َ
العلماء منذ القديم اأن لهم �سعراً لم يحفظ، ومن هوؤلء عمرو بن �ُسب

ابن حجر وابن الجراح، كما ذكره المرزباني في معجمه، دون اأن يورد اأحٌد له �سعراً، وقال 

المرزباني: »اإنه مخ�سرم اأدرك الجاهلية والإ�سالم، وله �سعر لم يحفظ«))(.

 كما تذكر الم�سادر »اأن المغيرة بن الأخن�ض هجا الزبير بن العوام، فوثب عليه المنذر بن 

الزبير، ف�سرب رجله، فبلغ ذلك عثمان، فغ�سب وقام خطيبًا.. فذكر ق�سة«.

 وت�سن علينا الم�سادر فت�سكت عن ذلك الهجاء الذي اأثار المنذر واأغ�سب عثمان، فال 

))( ابن اجلراح، من ا�سمه عمرو من ال�سعراء: ))).
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تذكر منه بيتًا واحداً.

نقف  لم  واإن  ال�سعراء،  من  عدد  اأ�سماء  على  وقفنا  اأننا  �سعرهم  �سياع  على  الأدلة  ومن 

على �سيء من �سعرهم، وهوؤلء ال�سعراء هم: عوف بن عامر بن ح�سان بن مالك الثقفي وهو 

الثقفي،  عمرو  واأبو  الثقفي،  عقيل  واأبو  مخ�سرم،  وهو  الثقفي  �سبيل  بن  وعمرو  جاهلي، 

اإ�سحاق بن الحارث المعروف بعباٍد القر�سي ويقال  ِنّبة الثقفي، وعبد الرحمن بن  الِدّ وابن 

ف ع�سوُرُهم، ومجموعهم اأربعة �سعراء؛ لم نقف على �سيء من 
َ
الثقفي))(، وهوؤلء لم ُتْعر

�سعرهم، َبْلَه اأولئك ال�سعراء الذين وقفنا لكّل منهم على بيت اأو بيتين اأو ثالثة اأبيات، اأو نحو 

ذلك من الأبيات القليلة اأو اأن�ساف الأبيات، فهم معظم �سعراء هذه الدرا�سة.

اأ�سعارهم،  من  ي�سير  �سيء  على  عثرنا  ال�سعراء  من  عدداً  هناك  اأن  اأي�سًاً  الأدلة  تلك  ومن 

الذين  هوؤلء  من  اأ�سعارهم،  من  كثير  �سياع  توؤكد  باأو�ساف  العلماء و�سفوهم  اأن  في حين 

هم في الفحول، وجعلهم في طبقات �سعراء الطائف الم�سهورين:  ذكرهم ابن �سالم)2( وَعدَّ

اأبو ال�سلت بن اأبي ربيعة )والد اأمية(، واأمية بن اأبي ال�سلت، واأبو محجن الثقفي، وغيالن بن 

�سلمة، وكنانة بن عبد ياليل.

 واأول هوؤلء اأبو ال�سلت الذي وجدنا له ق�سيدة واحدة من ت�سعة اأبيات، واأرجوزة من 

اأبيات،  �سبعة  من  اإحداهما  ق�سيدتين  من  يتاألف  �سعره  وباقي  منفرداً.  وبيتًا  اأبيات،  خم�سة 

والثانية من �ستة وع�سرين بيتًا، والق�سيدتان م�سطربتان في ن�سبتهما؛ يتنازعهما اأميـة واأبوه، 

فهـل يمكن ل�ساعر معدود في الفحول اأن يكون كل ما قاله ب�سعة واأربعين بيتًا؟

اأمـا غيـالن بـن �سـلمة فاإن ابن �سالم يعده في الفحول، فقال: »ولغيالن بن �سلمة �سعر«))(، 

تاركًا الأمر هكذا دون تحديد لمقدار ال�سعر من حيث القلة اأو الكثرة، ثم جاء بعده اأبو الفرج 

ليقول: »وغيالن �ساعر مقل، لي�ض بمعروف في الفحول«))(، لكن الدكتور بدر �سيف))( 

))( ابن ع�ساكر ))/0)).

)2( طبقات فحول ال�سعراء: ))2.

))( طبقات فحول ال�سعراء: ))2.

))( الأغاين: ))/0)).

))( جملة املورد العراقية: غيالن بن �سلمة الثقفي وما تبقى من �سعره.
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جمع طرفًا من حياة غيالن فقال معلقًا على كالم اأبي الفرج: »لكن اأخبار غيالن تك�سف لنا 

عن حياة رجل كان اأكثر �سعراً، واأغزر مادة مما حملته اإلينا الم�سادر«))(.

 والغريب اأن اأبا الفرج يقول ذلك، وهو من نقل لنا في اأغانيه اأخباراً عن غيالن تك�سف 

كلها عن حياة رجل غزير ال�سعر، األم ت�ستوقفه تلك الأخبار التي دونها في كتابه؟ اأم اأنه قنع 

بما توافر له من بع�ض اأبيات وب�سعة مقطعات؟

 ي�سوق اأبو الفرج في اأغانيه رواية تقول: »اأخبرنا محمد بن خلف وكيع، قال: اأخبرني 

محمد بن �سعد ال�سامي قال: حدثني اأبو عبد الرحمن عبد اهلل بن عمرو الثقفي قال: خرجت 

لغيره، حتى  اأن�سدني  فاأن�سدني �سعر غيالن بن �سلمة ما  اأ�سايره،  �سليمان  اأبي  مع كي�سان بن 

())( وهو يريد )الطابق())(، فاأن�سدني له«. ِفّ �سدرنا عن )الأُُبلَّة()2(، ثم مر )بالطَّ

ومن المعلوم اأنها لي�ست بالم�سافة القريبة؛ بحيث تروى فيها اأبيات معدودات، هي فقط 

التي و�سلت اإلينا من جملة ق�سيدة، لم نظفر منها اإل بهذه الأبيات الأربعة:

ــطَّ ــال ــَحــابَــَك ب ـــــــْت �ــشِ َق ــة اأرَّ ــل ــي ــِمول ُحــ�ــشُ ــِب ذي  ــْن ــَج ِب ــــرى  ـــِفّ واأخ ـ

الُمْربـ فالنَّْهُر  فالق�شراِن  ــــــــِمفالج�شُر  ـــن الـــنـــخـــيـــل والأج ـــي ـــــــُدّ ب ـ

اأو ِم  الــــُمــــَقــــدَّ ـــِط  ـــش ـــوا� ال ــق  ــان ــع مقتحِمم ــَر  ــي غ ــــــضِ  الأر� مـــن  اأدنـــــو 

الآ اإلـــى  بــالــِقــيَــاِد  الــَعــْنــ�ــَضَ  ـــِماأ�شتعمُل  ـــع ـــُطّ ــــَل ال ــــواف ــــــاِق اأرجـــــــو ن ف

فاأين �سعر غيالن الذي اأن�سده كي�سان بن اأبي �سليمان لأبي عبد الرحمن الثقفي في طريقهما 

من »الأبلة« مروراً »بالطف« اإلى »الطابق«، مع اأن ما اأن�سده اإياه هو كله من �سعر غيالن، ل 

يتعداه اإلى �ساعر اآخر؟

))( اأ�سار الدكتور بدر �سيف يف مقاله عن غيالن اإىل عدد من ال�سواهد التي توؤكد غزارة �سعر غيالن، انظر مقاله يف جملة 

املورد امل�سار اإليها.

)2( الأبلة: بلدة تقع على �ساطئ دجلة عند الب�رشة العظمى يف زاوية اخلليج.

))( الطف: اأر�ض من �ساحية الكوفة يف طريق الربية.

))( الطابق: �ساحية تقع يف اجلانب الغربي من بغداد.
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 وهناك اأمر اآخر يتعلق ب�سعر غيالن الثقفي؛ وهو اأنه افتخر بما افتخر به ال�سعراء الآخرون، 

فذكر اأن ثقيفًاًً ذات ح�سب ون�سب، تت�سنم ذروة المجد بين القبائل، واأنها كانت دومًا ملجاأً 

للخائفين، وغوثًا للمحتاجين؛ بما يطول – كما يقول ياقوت – ذكره وي�سئم قارئه، فاأين �سعر 

غيالن في هذا الم�سمار، وقد عرف عنه اأنه كان �سريف قومه ورئي�سهم و�سيدهم المطاع، 

و�ساحب اأمرهم في ال�سلم والحرب؟.

لبد اأن يكون ل�ساعر له مثل هذه المنزلة الرفيعة والمكانة المرموقة ن�سيب كبير، و�سعر 

غزير في الفخر القبلي، ومع ذلك لم نعثر له في هذا الم�سمار اإل على اأبيات ل تتعدى اأ�سابع 

اليد الواحدة؛ وهي التي يقول فيها:

قي�ٍض ــاِت  ــَع ــل تَ ـــْن  ِم ـــَحـــدَّ  الْ ــا  ــنَ ــْل ــَل يُمَح الَْج�شِ الَْح�َشِب  ُذو  يـَـُحــُلّ  بحيُث 

بين  اأم  بين جيرانه،  اأكانت  اإن هناك مواقع وم�ساهد ح�سرها غيالن و�سهدها، �سواء  ثم 

ثقيف واأبناء عمومتهم، اأم بينهم وبين خثعم اليمن، فال نكاد نظفر من ذلك باأبيات، فاأين �سعر 

ُل لماآِثِرَها َوَمَفاِخِرَها؟ غيالن في هذه المواطن، وهو ال�ساعر المذيع لأخبار قبيلته، الم�سِجّ

ل�سك اأنه ما غفل عن هذا الدور الذي اأناطه به قومه، ول عن الأمر الذي و�سدوه له، فلقد 

قال واأفا�ض، ولكن غفل عن قوله الرواة.

بدومة  الوليد  بن  خالد  مع  كان  لما  نافع-  ابنه  ا�ست�سهد  حين  وتفجع  غيالن  وتوجع 

الجندل- فجزع عليه جزعًا �سديداً، وما كان موت فلذة كبده يمر عليه دون اأن يهز م�ساعر 

لم  لكن  باكية،  بمرثية طويلة حزينة  رثاه  اأنه  واأظن  مكلوم،  قلب  �سغاف  يحرك  اأو  الأبوة، 

يحفظ لنا الزمن منها اإل ثالثة اأبيات اأو اأربعة اأبيات على اأق�سى تقدير في بع�ض الم�سادر.

فاأين ذهبت تلك المرثية الطويلة؟ واأين �سعره الذي بكى فيه ابنه الآخر عامراً الذي توفي 

نافعًا  مثل غيالن يرثي ولديه  اأن �ساعراً  اأن ي�سلم  في طاعون عموا�ض؟؟ فهل يمكن للقارئ 

وعامراً بع�سرة اأبيات فقط؟.

ونقلت اإلينا الم�سادر طرفًا اآخر من اأخباره؛ وهو اأنه اأح�سن ع�سرة من ن�ساء العرب في 
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ُه النبي  اأن يختار منهن اأربعًا ويفارق بقيتهن، ولكن لم تحمل 
َ
الجاهلية، ولما اأ�سلم؛ اأََمر

لنا الم�سادر �سعره في المراأة وطبيعتها، ونف�سيتها، وكيفية معاملتها، بعد اأن خبرها ولب�سها، 

الب�سرية؛  لطبيعته  يكن  لم  اإن  بها؟  َوَكَلُفُه  بالمراأة  وت�سبيبه  غزله  واأين  وعاي�سها؟  وعا�سرها 

فلخبرته وكثرة عالقاته الزوجية، واإن لم يكن لكثرة عالقاته الزوجية؛ فلطبيعة ع�سٍر عا�سه 

غيالن يبتدئ ال�سعر فيه – غالبًاً – بمقدمات غزلية.

لم اأجد لغيالن في هذا الم�سمار �سوى مقطوعتين، كل واحدة تحمل بيتين اثنين فقط، 

يقول في المقطوعة الأولى:

ِفْعُلهـا َق  ـــوَّ ـــنَ تَ َقـــْد  َقـــــْوٍم  ِة  ــــــرَّ ــْتَوُح ــنَ ــَزيَّ ــتَ ـنَــهـــــا لــي َقـــْوُمـــَهـــا َف َوَزيَـّ

ــيــَلــِتــي ــــرّد َو�ــشِ تُ ــهــا ل  ــي اإل ـــُت  ـــْل ــَلــْتَرَح ــا َفــتـَـَحــمَّ ــَه ــْوِم ـــْن َق ــْلــتـُـهــا ِم وحــمَّ

وفي المقطوعة الثانية يقول:

ــَرٍة ــِري َغ الن�شاِء  فــي  ــِلــِك  ــْث ِم ُربَّ  ـــاَلِقيــا  ـــَط ــا ِب ــَه ــتُ ــْح ــبَّ ــــْد �ــشَ ــاَء َق ــ�ــش ــي ب

َهــا َوَغــرَّ ُلوِع  ال�شُّ تـَـْحــَت  ما  تـَــْدِر  ــْم  ــي َوَخـــاَلِقـــيلَ ــَرِت ــ�ــشْ ــُل ِع ــُمّ ــَح ــي تَ ــِنّ ِم

ل يمكن الت�سليم – بناًء على ما �سبق – باأن هاتين المقطوعتين ال�سغيرتين هما كل ما قاله 

غيالن في المراأة فح�سب.

فتح  بعد  اأ�سلم  قد  �سلمة  بن  فاإن غيالن  �سعره؛  عامة  اإلى  نظرة مجملة  واإذا كانت هذه   

الطائف، وتكاد تجمع الم�سادر على اأنه توفي �سنة 23هـ، وهي مدة لي�ست بالقليلة، فاأين اأثر 

الإ�سالم ور�سوله في �سعر غيالن؟

اأن  �سعرهم وغزارته، لكن وجدنا  ال�سعراء قد و�سفوا بكثرة  بع�ض  اأن  الباحث يجد  اإن 

مقدار ما و�سل اإلينا لي�ض بهذه الكثرة التي و�سفوا بها، ذلك اأن العرب اقت�سموا �سعره، ومن 

ذلك ما ذكره اأبو الفرج من »اأن يزيد بن �سبة الثقفي قد نظم األف ق�سيدة، فاقت�سمها �سعراء 

العرب وانتحلتها، فدخلت في اأ�سعارها«))(.

))( الأغاين: )/)0).

Thaqeef_Book.indb   189 24/5/10   2:44 PM



190

 فاإذا اأح�سينا ما في هذه الدرا�سة من �سعر يزيد بن �سبة الثقفي، فاإننا نجد له ثالث ق�سائد، 

اإلى  جميعًا  اأبياته  مجموع  لي�سل  بيت،  ون�سف  منفردة،  اأبيات  وثالثة  مقطعات،  وثالث 

)114.5 بيتًا( اأربعة ع�سر بيتًا ومئة بيت ون�سف البيت!!

َدٍة، منها مطالع ق�سائد لم نقف على �سيء من �سائرها، ومنها 
َ
 ومنها ما نجده من اأبيات ُمْفر

ما فيه �سمائر تعود على اأ�سخا�ض اأو اأ�سياء ذكرها ال�سعراء في اأبيات �سابقة لم نعثر عليها، كما 

نجد مثل هذه ال�سمائر في اأبيات غير مفردة اأي�سًاًً، اإلى غير ذلك من اأمور تدل على اأبيات 

اأخرى لم ُيْعثر عليها، وهذا ال�سرب كثير جّداً فيما اجتمع لدى الدرا�سة من اأ�سعار ثقيف، 

بحيث َيِنُدّ عن الح�سر، فال داعي للتمثيل له.

ومن اإ�سارات العلماء اإلى اأ�سعار لم نقف عليها ما ذكره البيهقي ب�سنده اإلى ذابل بن الطفيل 

ن�سلة  بن  خفاف  عليه  فقدم  يوم،  ذات  م�سجده  في  قعد    النبي  اأن  الدو�سي:  عمرو  بن 

البيان  فا�ستح�سنها ر�سول اهلل وقال: »اإن من  الق�سيدة  الثقفي، واأن�سده  بن عمرو بن بهدلة 

كال�سحر، واإن من ال�سعر كالحكم«.

دها �ساعر بين  ول نجد من هذه الق�سيدة اإل مقطوعة في �ستة اأبيات فقط! اإن اأبياتًا ُين�سِ

قليلة  تكون  ل  وي�ستح�سنها؛  اإعجابه،  فتنال  والبلغاء-  الف�سحاء  �سيد   - اهلل  ر�سول  يدي 

اأبياتها اإلى هذا الحد، ثم اإن الأبيات الموجودة لي�ست اإل و�سفًا لرحلة ال�ساعر اإلى ر�سول اهلل 

ومجيئه اإليه! ل نجد فيها من جمال ال�سعر ورونقه وبهائه الآ�سر للقلوب �سيئًا، وهذا يرّجح 

اأن تكون هناك اأبيات كثيرة مفقودة قيلت واأعجب بها ر�سول اهلل، حتى قال فيها ما قال.

ومن ذلك اأي�سًاً ما ذكره ابن ع�ساكر اأن عبد اهلل بن �سعيد بن عتبة الثقفي »�ساعر فار�ض 

ممن �سهد فتنة اأبي الهيذام، وقال فيها �سعراً«، وحين نتتبع ذلك في الم�سادر فال نجد لعبداهلل 

- الذي و�سفه ابن ع�ساكر بقوله »�ساعر فار�ض«- ل نجد له بين اأيدينا �سعراً بعامة، ول نجد 

�سعره في فتنة اأبي الهيذام بخا�سة؛ �سوى اأبيات قليلة ذكرها ابن ع�ساكر؛ اأبياته هذه ل تتجاوز 

اأ�سابع اليد الواحدة!

 ومن اإ�سارات العلماء ما ذكره المرزباني من اأن كنانة بن عبد ياليل بن �سالم الثقفي »�ساعر 
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جاهلي، كان يمدح النعمان بن المنذر«، فاإذا ما نقبنا بين مختلف الم�سادر فاإنا ل نعثر له 

على �سعر اأبداً؛ ف�ساًل عن اأن نجد له �سعراً في مدح النعمان))(.

 وبذلك يتبين اأن ما اأدته اإلينا الم�سادر من اأ�سعار ثقيف لي�ض اإل جزءاً قلياًلً جداً من �سعرهم 

بين  الأ�سعار  هذه  بع�ض  ن�سبة  في  اأحيانًا  تختلف  الم�سادر  هذه  نجد  اأننا  على  قالوه،  الذي 

�سعراء ثقيف اأنف�سهم، وبينهم وبين غيرهم من �سعراء القبائل الأخرى، ومن ثم لبد من وقفة 

تتناول توثيق �سعرهم، والحديث عن ال�سطراب في ن�سبة اأ�سعارهم.

المطلب الرابع: توثيق �شعرهم:

لعل من اأهم الم�سكالت التي تعتر�ض م�سيرة هذه الدرا�سة- وما اأ�سبهها من درا�سات في 

الأدب القديم- م�سكلة ال�سطراب. وتتمثل هذه الم�سكلة في ثالثة جوانب:

اأو  اأو زيادة  اأو تحريف،  واأن�سابهم من ت�سحيف  ال�سعراء  اأ�سماء  الأول:  ال�سطراب في 

نق�ش�ن، اأو خلط في االأ�شم�ء، اأو اختالط في االأن�ش�ب.

اأو  الرواية  في  الختالف  حيث  من  نف�سه،  ال�سعر  متن  رواية  في  الثاني:  ال�سطراب 

الت�سحيف، اأو تحريف لبع�ض الألفاظ اأو خلل في الوزن.

الثالث: ال�سطراب في ن�سبة ال�سعر اإلى هذا ال�ساعر اأو ذاك.

اأما ما يتعّلق بالجانبين الأول والثاني فقد تكّفلت حوا�سي الديوان ببيانه، واأما الجانب 

ِقِه باإيجاز؛ ليتعرف القارئ �سعر الثقفيين 
َّ
الثالث فهنا مو�سع مناق�سته باخت�سار، وجمع ُمَفر

و�سعر غيرهم، وما ين�سب اإليهم واإلى غيرهم دون قْطٍع بن�سبته، اإذ لي�ض ثمة دليٌل قاطٌع بذلك؛ 

لنقف على ما يجوز ال�ست�سهاد به في درا�سة �سعرهم وخ�سائ�سه وما ل يجوز.

ال�سعر الم�سطرب الن�سبة �سواٌء اأكان لبني ثقيف اأم لغيرهم من القبائل على ثالثة اأ�سرب: 

ف�سرب يجد الباحث له دلياًلً قاطعًا على الوجه ال�سحيح في ن�سبته، و�سرب يجد بع�ض ما 

))( معجم ال�سعراء للمرزباين: 6)2.
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اأن يكون هذا المرجح دلياًلً قاطعًا بن�سبته، و�سرب  اأو ذاك دون  يرجح كونه لهذا ال�ساعر 

تتوازن فيه الأدلة بين هذا ال�ساعر اأو ذاك فيبقى �سعراً متنازع الن�سبة.

اأنف�سهم؛ من حيث ع�سور  ثقيف  �سعراء  بين  الم�سطرب  ال�سعر  يتناول  اأن  للمرء  يمكن 

ال�سعراء بح�سب تلك الأ�سرب الثالثة على النحو الآتي:

ن�سبته وعرف  ا�سطربت  مما  الجاهلي،  الع�سر  في  ثقيف  �سعراء  بين  الم�سطرب  اأ-  ال�سعر 

بالدليل القاطع:

نجد من هذا ال�سرب في اأ�سعار الثقفيين ثالث قطع:

المقطوعة الأولى موؤلفة من ثمانية اأبيات، ومطلعها:

لَِقيتَُه َحــْيــُث  ــْدِق  ّ الــ�ــشِ َعـــِمّ  ــَن  اب َجاِنبُْهتَــبَــغَّ  وِغــــَر  اأُ ال�شوء  َعـــِمّ  ابْـــَن  َفـــاإِنَّ 

اأبيات، واكتفى من بعده البحتري في  اأربعة  اأبو تمام في الوح�سيات: 120  اأن�سدها  وقد 

حما�سته 1: 228 باإن�ساد بيتين فقط، ومثله �سنع الآمدي في الموؤتلف: 261 والموازنة 1: 178 

متفقًا مع  اأبيات  ال�سجري في حما�سته 1: 259 خم�سة  ابن  واأن�سد  اأنف�سهما،  البيتين  باإن�ساد 

�ســابقيه جميعـًاً في بيتين، ثم اأن�سد �سدر الدين علي بن اأبي الفرج )ت656هـ( خم�سة اأبيات 

اأن�سد ابن حمدون  اأبيات، ثم  في الحما�سة الب�سرية 1: 48 متفقًا مع ابن ال�سجري في ثالثة 

في التذكرة الحمدونية 5: 55 البيتين اللذين تتفق فيهما كل الم�سادر ال�سابقة، والبيتان هما:

كــم َفــَعــُدُوّ ا�ــشــتــغــنــيــتـُـُم  اإذا  نََواِئبُْهاأرانـــــي  نَــابَــْت  الــدْهــُر  ما  اإذا  ـــى  واأْدَع

ــُه ــالُ ــنَ ــُد يَ ــي ــِع ــبَ ــال ـــٌر ف ـــــاإِْن يَــــُك َخـــْي اِحبُْهف �شَ ــَك  عــِمّ ــُن  فــابْ ــرٌّ  �ــشَ ــُك  يَ واإْن 

وتعزوها  اأخرى،  اأبياتًا  عليهما  تزيد  اأو  فقط،  البيتين  هذين  تروي  الم�سادر  هذه  اإن  ثم 

جميعها اإلى الحارث بن كلدة الثقفي.

ح كون  جَّ َ
 ولم يقل اأحد اإن هذه الأبيات لبن الذئبة اأو لأبي الدبية �سوى البحتري، وُير

هذه الأبيات للحارث ل لبن الذئبة ول لأبي الدبية الطائي؛ اأن ابن الذئبة له اأبيات اأخرى 
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تت�سابه كثيراً مع هذه الأبيات في وزنها وقافيتها ومو�سوعها، وتتداخل بع�ض اأبيات الحارث 

معها وتختلط بها.

والحما�سة  )الوح�سيات(،  ال�سغرى  الحما�سة  اأ�سحاب:  اأن  الترجيح  هذا  يقوي  ومما   

الذي  هو  البحتري  واأن  للحارث،  اأن�سدوها  وغيرهم؛  والب�سرية،  وال�سجرية،  البحترية، 

ا�سطربت عنده الأبيات نا�سبًا بع�ض اأبياتها تارة اإلى الحارث، وثانية اإلى ابن الذئبة، وثالثة اإلى 

اأبي الدبية الطائي. ي�ساف اإلى ذلك اأن البحتري في حما�سته اآخٌذ عن اأبي تمام، م�ستٍق منه.

المقطوعة الثانية ق�سيدة من اأحد ع�سر بيتًا مطلعها:

بَْينَُهْم رَّ  ال�شَّ َث  رَّ
اأَ ــْن  ِمــمَّ كنُت  ــاومــا  ــُدبَ ــْن ــاَهــا َوُج ــْوداً َجــنَ ــُع ــ�ــشْ َولَــِكــنَّ َم

اأنها للمحبر الثقفي )ربيعة  اأن�سد منها الآمدي )370هـ( في الموؤتلف ثالثة اأبيات؛ ذاكراً 

ابن م�سعود(، ووافقه في ن�سبتها ابن الأثير )630هـ( في الكامل 1: 686 وزاد عليه ثمانية اأبيات 

اأخرى، وخالفهما الجاحظ )255هـ( في البيان والتبيين باإن�ساد اأربعة اأبيات منها جعلها لربيعة 

ابن م�سعود.

 ومع اأن اأقدم تلك الم�سادر هو البيان والتبيين فاإن الظاهر اأنه ربما وقع تحريف وت�سحيف 

في ا�سم قائلها المحبر ربيعة بن �سفيان، وكل الم�سادر تتفق في ربيعة، لكنها تختلف في ا�سم 

اأبيه، فهو في الموؤتلف والكامل )ربيعة بن �سفيان(، وفي البيان )ربيعة بن م�سعود(، واأظن اأن 

ذلك راجع اإلى تحريف ا�سم م�سعود، وهو اأمر محتمل لتقارب ر�سميهما قديمًا.

المقطوعة الثالثة موؤلفة من ثالثة اأبيات مطلعها:

َحتَّى َهَواِت  ال�شَّ في  الِعْر�َض  ــِداأََطــْعــُت  ــْب ــفــاً َعـــْبـــَد َع ــْي ــ�ــشِ ـــي َع ـــِن ـــاَرتْ اأَ�ـــشَ

اأذينة  وابن   ،100  :1 الممتع  اختيار  في  الثقفي  الذئبة  ابن  اإلى  الن�سبة  تتوزعها  والأبيات   

الثقفي في البخالء: 184، وبيتان منها في عيون الأخبار 1: 243 لبن الدمينة الثقفي، وثالثتها 

لأحيحة بن الُجالَّح في الأ�سمعيات: 22، وفي ديوانه: 19 بزيادة بيت رابع.

وجاء البيت الثالث منها )فمن وجد الغنى..( مع بيت رابع )ول يمنعه من حمد..(في 
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واأرجح كون هذه   ،71 ديوانه:  في  الأ�سلت، وهما  ابن  الجاهلي  لل�ساعر  البحتري  حما�سة 

الأبيات لأحيحة بن الجالح ل لأحد من ال�سعراء الثقفيين، اأو غيرهم، وذلك لالأ�سباب الآتية:

-  اأن الم�سادر التي ن�سبتها اإلى �ساعر ثقفي تختلف كلها في تحديد ا�سم ال�ساعر، ولم يتفق 

اأكثر من م�سدر واحد على �ساعر محدد، فتارة يكون ابن الذئبة، وثانية ابن اأذينة، وثالثة 

ابن الدمينة. واأرى اأن هذه الأ�سماء جميعًاً ا�سم واحد، واأنه وقع تحريف؛ نظراً لت�سابه 

الأ�سماء وتقاربها ر�سمًا.

-  اأن الأبيات لم تاأت كاملة اإل في الأ�سمعيات وديوان اأحيحة، بل يزيد عليها بيتًا رابعًا، وهو 

مما يزيد هذا الترجيح تاأكيداً.

اإلى  ون�سبتهما  البحتري،  حما�سة  في  اآخر  بيت  مع  المقطوعة  اأبيات  من  بيت  ورود  -  اأن 

له،  المقطوعة  اأبيات  اأن  يعني  ل  فهذا  الأ�سلت؛  بن  عامر  بن  �سيفي  الجاهلي  ال�ساعر 

ول�سيما اأنها لم تجتمع كاملة ل في الحما�سة البحترية ول في ديوان ابن الأ�سلت، مثلما 

اكتملت في الأ�سمعيات وديوان اأحيحة.

اأحيحة  الجاهلي  ال�ساعر  طبيعة  مع  وفكرتها  منا�سبتها  حيث  من  تتفق  الأبيات  هذه  -  اأن 

بالمدينة حتى  الربا  بيع  يبيع  البخل،  �سديد  للمال  ْنعًا  �سَ فقد »كان رجاًل  الجالح،  بن 

كاد يحيط باأموال النا�ض«))(، وعرف عنه »تناوله في بع�ض اأبياته بع�ض جوانب حياته 

الخا�سة؛ من تواقٍع مع زوجته، والحذر في معاملتها، اأو حر�سه على المال..«.

ب-  ال�سعر الم�سطرب بين �سعراء ثقيف المخ�سرمين، مما ا�سطربت ن�سبته وعرف بالدليل 

القاطع:

 نجد في اأ�سعار الثقفيين من هذا ال�سرب ق�سيدة موؤلفة من �سبعة اأبيات مطلعها:

ــا ــنَ ــالَ ــتَ ـــُد ِق ـــري ــا يُ ــنَ ــي ــِغ ــْب ــــْن كــــاَن يَ ــاَم ــَه ــُم ــِري نَ َل  َمـــْعـــَلـــٍم  ــــــَداٍر  ِب َفــــاإِنَّــــا 

والأبيات ذكرها ابن ه�سام )ت218هـ( في ال�سيرة النبوية 4: 133 كاملة لكنانة بن عبد ياليل 

))( انظر: معجم ال�سعراء اجلاهليني: 0)، )).
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الثقفي، على حين اأن�سدها البكري )ت487هـ( في معجم ما ا�ستعجم: 78 ون�سبها اإلى الأج�ض 

بن مردا�ض الثقفي.

 ونالحظ اأن اأقدم الم�سدرين هو ال�سيرة النبوية لبن ه�سام، وقد ذكر ابن ه�سام منا�سبة 

الأبيات، واأنها جاءت في �سياق اأحداث غزوة الطائف بعد حنين، فاأن�سدها كاملة، ون�سبها 

اإلى كنانة بن عبد ياليل بن عمرو.

ثم اإن ابن حجر )ت852هـ( ذكر في الإ�سابة اأن »ابن اإ�سحاق اأن�سد له- اأي لكنانة بن عبد 

ياليل بن عمرو- في يوم حنين �سعراً يجيب به مالك بن عوف الن�سري«.

 اأما البكري في معجمه فلم ين�سد من الق�سيدة اإل اأربعة اأبيات، وهو متاأخر عن ابن ه�سام، 

ولم يذكر منا�سبة الأبيات وق�ستها واأحداث تلك الغزاة في معر�ض ا�ست�سهاده بالأبيات. ولعل 

الإ�سابة؛  في  ابن حجر  عليه  ن�ض  وما  اأي�سًاً،  اإ�سحاق  وابن  ال�سيرة  في  ه�سام  ابن  اأن�سده  ما 

ُح بقوة اأن تكون الأبيات لكنانة ل لالأج�ض. يرجَّ

ومن هذا القبيل اأي�سًا مقطوعة مطلعها:

عْظَمُه ــَر  ــب لأج ــى  ــَع ــشْ اأَ� ـــْن  َم ـــاُل  ب ــا  َك�ْشِريم �َشَفاَهِتِه  ِمــْن  ــِوْي  ــْن َويَ حفاظاً 

والمقطوعة موؤلفة من �ستة اأبيات، تن�سبها بع�ض الم�سادر اإلى كنانة بن عبد ياليل الثقفي، 

واأخرى اإلى ابن الذئبة الثقفي، وثالثة اإلى الأجرد الثقفي، ثم اإن بع�ض الم�سادر ن�سبتها اإلى 

الحارث بن وعلة ال�سيباني، واأخرى اإلى وعلة بن الحارث الجرمي، ون�سبها البحتري اإلى 

عامر بن المجنون الجرمي.

 ولقد اعتمدت في ترجيحي على اأقدم هذه الم�سادر؛ وهو كتاب ال�سعر وال�سعراء لبن 

قتيبة )ت276هـ(.

هذه هي القطع الم�سطربة الن�سبة بين �سعراء ثقيف الجاهليين والمخ�سرمين، اأما ال�سعراء 

ْلُت ما قطْعُت بن�سبته اإلى ال�ساعر الثقفي عن  الثقفيون في الع�سر الإ�سالمي والأموي؛ فقد َف�سَ

ال�سعر المن�سوب اإليه ورجحت كونه له، وعن ال�سعر المن�سوب اإليه ورجْحُت كونه لغيره، 
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وقد اأََبْنُت ذلك في �سفحات ق�سم ال�سعر من الدرا�سة.

 ومن ثم يمكن النتقال في الف�سلين التاليين اإلى درا�سة اأ�سعار بني ثقيف وخ�سائ�سها؛ 

اعتماداً على تلك الأ�سعار التي لم يقع ال�سطراب في ن�سبتها، وتلك التي وقع ال�سطراب 

فيه  الذي وقع  ال�سعر  بذلك  ي�ستاأن�ض  ثقيف، وقد  ل�سعراء  الدليل على كونها  فيها، ووجدنا 

ح كونه لهم، ويبقى ال�سعر الذي لم نقف على ما يرجح ن�سبته اإليهم  ال�سطراب ولكنه يرجَّ

اأو اإلى غيرهم، فال ي�سح العتماد عليه لحتمال كونه لغيرهم، كما ل ي�سح البتة ال�ست�سهاد 

بما ثبت بالدليل القاطع كوُنه لغيرهم.
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الف�شل الثالث

الخ�شائ�ض الفنية ل�شعر الثقفيين

المبحث الأول: الخ�شائ�ض المعنوية

المبحث الثاني: الخ�شائ�ض اللفظية
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المبحث الأول: الخ�شائ�ض المعنوية:

و�شوح معانيهم وبعدها عن التعقيد والتكلف:

اإن من يقراأ �سعر الثقفيين يالحظ الو�سوح في معانيهم، والب�ساطة في اأ�سعارهم بعامة، فال 

تعقيد ول تكلف، بل �سعر يغلب عليه الطبع، وتر�سله ال�سجية، فيترجم لنا ال�ساعر ما به من 

ر عنها ب�سدق و�سراحة وو�سوح بلغة فنية، ونغمة مو�سيقية، وهذه 
ّ
م�ساعر واأحا�سي�ض، ُيَعب

�سمة يمتاز بها �سعرهم كما امتاز �سعر غيرهم من بقية القبائل الأخرى من الع�سر الجاهلي 

حتى نهاية الع�سر الأموي، فهي ظاهرة عامة تنتظم ال�سعر العربي غالبًاً في تلك البرهة.

اأن ال�ساعر العربي لم يكن  اإلى  يعزو الدكتور �سوقي �سيف))( ذلك الو�سوح والب�ساطة 

يفر�ض اإرادته الفنية على الأحا�سي�ض والأ�سياء، بل يحاول نقلها نقاًل اأمينًا دون اأن ُيْدِخَل عليها 

ها، ومن ثم كانت اأ�سعارهم وثيقة دقيقة للباحث في حياتهم وبيئتهم بجميع 
َ
 جوَهر

ُّ
ما يم�ض

جوانبها.

ومن اأمثلة الو�سوح في �سعرهم، والب�ساطة في لغتهم: قول اأبي ال�سلت بن اأبي ربيعة وهو 

اإبراهيم  الحنيفية دين  يتدبر اآيات ربه في كوٍن ف�سيح الأرجاء، معر�سًا بحادثة الفيل، ذاكراً 

عليه ال�سالم فيقول)2(:

ثـَـــاِقــــبــــاٌت ـــــا  ـــــن ّ َرِب اآيـــــــــاِت  ــوُراإن  ــف ــك ال اإل  فــيــِهــنَّ  ــــاِري  ــــَم يُ ل 

ــلٌّ ــك ــــهــــاَر ف ــــن ـــَل وال ـــي ـــل ـــــُدوُرخـــلـــق ال ـــــْق ـــُه َم ـــابُ ــٌن حـــ�ـــش ــي ــب ــت ــش ــ� م

ــٌم ــي رح َربٌّ  ـــاَر  ـــَه ـــن ال يـَــْجـــُلـــو  ـــم  ـــوُرث ـــثُ ـــن ـــَعـــاُعـــهـــــــا َم ــــاٍة �ـــشُ ــــَه ــــَم ِب

ــضِ حتى ــ� ــِمّ ــَغ ــُم ــال ب ــُل  ــي ــف ال ــَض  ــ� ــِب ـــوُرُح ـــُق ــــه مـــع ــــاأن َظــــــلَّ يَــــْحــــبُــــو ك

ثم قال:

اللـ ِعـــْنـــَد  ــامــِة  ــقــي ال يــــوَم  ــل ديــــٍن  ُزوُرك الــحــنــيــفــِة  ــــــَن  دي اإل  ــــه  ـ

))( الع�رش اجلاهلي: ))2.

)2( ديوان اأمية: ))) – 2)).
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فهي اأبيات وا�سحة ب�سيطة، ل غرابة فيها ول تكلف.

 وكقول م�سعود بن معتب الثقفي، وقد خ�سي اأن يبيع ورثته من بعده اأر�سه واأمواله التي 

بالطائف اإلى قري�ض، فقال:

َعَجِلي ــتـَـِري  تـَـ�ــشْ قري�شاًً  اأْعـــِرَفـــنَّ  َوُحـــْجـــَراِنل  َزْرٍع  ِمـــْن  ــَة  ــيَّ اأم ــْي  ــنَ بْ ــا  ي

يَاَعُهَما �شِ اأخ�َشى  ل  يُ�َشْيَعَة  ـــَراِنوابــنــا  ـــْم ــوٍد وُح ــش ـــْن � عــلــى مــوالــيَّ ِم

 فهذان بيتان اآخران ل غرابة في األفاظهما؛ اإذا علمنا اأن ما ذكره اأ�سماء اأولده.

وكذلك قول المحبر الثقفي:

بَْينَُهْم الَحْرَب  َث  رَّ
اأَ ْن  ِممَّ كنُت  ــاوما  ــُدبَ ــْن ــعــوداً َجــنـَـاهـــــا َوُج ولــكــنَّ َمــ�ــشْ

بينهم ــْرَب  ــَح ال اأن�شبا  ثقيٍف  نْ�َشبَاَقريَْعي  اأَ حين  ــِزٌع  ــْن َم عنهـا  يَــُك  فلْم 

ــٍك ــاِل َوَم َعـــْوٍف  بين  �شرو�شاً  اأَ�ْشيَبَاُعَقاماً  الطفَل  ــُرَك  ــْت تَ لََظاَها  �شديداً 

وكذلك قول غيالن بن �سلمة حين يفخر بقومه فيقول))(:

ــاِت َقــْيــ�ــٍض ــَع ــَل ـــْن تَ يِمَحــَلــْلــنــا الــَحــدَّ ِم الَج�شِ الَح�َشِب  ُذو  يَحلُّ  ِبَحْيُث 

ــْيــ�ــٍض ــُل ِجـــــْذِم َق ــائ ــب ـــد عــلــمــْت ق كــالــَعــِلــيــِموق ــِة  ــالَ ــَه ــَج ال َذُوو  ولــيــ�ــض 

ـــاً ـــْدم ــُح الأعــــــــداَء ِق ــب ــش ــ� ــــا ن ــــاأَنَّ الوخيِمب بــالــكــاأ�ــِض  الــَمــْوِت  �ــشــجــاَل 

ــي ــال ــَع ــَم ـــَرَف ال ـــشَ ــي � ــِن ــتَ ــْب ــرَة الــَمــْولَــى الــعــديــِمَواأَنَّـــــــا نَ ــث ــُض ع ــ� ــِع ــْن ونُ

ــاً ـــاأً وكــهــف ـــج ــــــــا لَـــــْم نَــــــَزْل ل ــُمَواأَنَّ ــي ــط ــف ـــا وال ـــنَّ كــــــذاَك الـــكـــهـــُل ِم

 اأو كقول علقمة بن ن�سلة الثقفي:

�َشاِرباً ُدْمـــُت  ما  الَخْمَر  اإنَّ  ِحْلِميلـَـَعــْمــُرَك  يتي  َوُمْن�شِ ــي  ــاِل َم ــٌة  لــمــْذِهــبَ

ــَواهـــــُم ـــَن الــ�ــشــعــاِف ُق ــي ِم ــِت ــل ــاَع ِعْلِمَوَج ِبــال  ال�شديِق  َحـــْرَب  ــِتــي  وُمــوِرثَ

))( معجم البلدان )ثقيف(. ويف البيت الأخري اإقواء.
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الع�سر  تفياأنا ظالل  فاإذا  األفاظه ول معانيه.  ل�سعر ثقفي جاهلي ل غرابة في  اأمثلة  فتلك 

الإ�سالمي وجدنا اأمثلة غاية في الو�سوح اأي�سًاًً؛ منها قول الأ�سود بن م�سعود يمدح ر�سول 

اهلل  فيقول:

ــد ربـــي ل �ــشــريــك له ــب اأع ــُت  ــْي البَ�َشُراأمــ�ــشَ ــَل  ُحــ�ــشَّ ــا  َم اإَِذا  ــاِد  ــبَ ــِع ال َربَّ 

َوَخالُقَها نْــيَــا  الــدُّ في  المحاِمِد  �َشَجُراأهــُل  َوَل  ــاٌء  م ل  ِحيَن  والمجتَدى 

اأعـــبـــُدُه ــــاهلل  ب بــــــدًلً  اأَبْــــتَــــِغــــي  ـــِه َحــَجــُرَل  ــْزِع مــن اأركـــاِن ــِج ــال ـــادام ب م

نواِفُلُه ــْرَجــى  تُ ــذي  ال الــر�ــشــوُل  الَمَطُراأنـــَت  اأَْق��َح��َط  ما  اإذا  القحوِط  عند 

بن  الملك  عبد  اإلى  ر�سالة  ير�سل  الثقفي  يو�سف  بن  الحجاج  نجد  الأموي  الع�سر  وفي 

مروان، م�سّوغًا ما فعله في اأ�سرى دير الجماجم، مذياًل ر�سالته بهذه الأبيات فيقول:

ــي ــق واأت ـــاَك  ـــشَ ِر� اأبــغــي  ل  اأنــــا  ــْهاإذا  ــبُ ــواِك َك ـــــَواَرى  تُ ل  فــيــومــي  اأذاك 

ــٌة ــنَّ ــعــد الــخــلــيــفــِة ُج ـــا لمـــــرٍئ ب ـــذي هــو َراِكــبُــْهوم تَــِقــيــِه مــَن الأَْمـــــِر ال

َهـــَواَدٍة ِذي  من  �شالَْمَت  ــْن  َم ــاِلــُم  ــْهاأُ�ــشَ ــي مــحــاِربُ ــاإن ــالــْمــُه ف ـــْم تُــ�ــشَ ــــْن لَ َوَم

تاّمًا، فقد تاأتي  ولكن لي�ض للقارئ اأن يتوقع الوقوف على قطع خالية من الغريب خلّواً 

الأبيات وا�سحة واإن �سابها قليل من الألفاظ الغريبة؛ كقول ابن الذئبة الثقفي:

ـــن َمـــَفـــْر ـــا ِلـــْلـــَفـــتـَــى م ـــوِت يـَــْلـــَحـــُقـــُه والـــِكـــبـَــْرلَـــَعـــْمـــُرَك م ـــم ــــَع ال َم

ـــْحـــَرٌة ـــا ِلـــْلـــَفـــتـَــى �ـــشُ َوَزْرلـَـــَعــــْمــــُرَك م ــــْن  ِم ــــُه  لَ اإِْن  مـــا  ـــُرَك  ـــْم ـــَع لَ

ـــٍر ـــيَ ـــْم ــــــْن ِح ـــَل ِم ـــاِئ ـــب ــــــَد ق ــــــْع ــْراأَبَ ــبَ ــِع ال بـــــذاِت  ـــبـَــاٍح  �ـــشَ َذا  ــــــوا  اأَتَ

ابَـــــــٍة ـــــِف اأُلـُـــــــــــوٍف َوُحـــــــرَّ ـــــاأل ــْرب ــَط ــَم ــمــاِء ُقــبَــْيــَل الْ ــش ــ� َكــِمــْثــِل ال

ـــا ـــَربَ ـــْق ـــُم ــُم ال ـــ ــه ــاُح ــي ــش ـــمُّ � ـــشِ ـــ� ــْريُ َف ــذَّ ــال ب َقــاتَــُلــوا  َمـــْن  ــوَن  ــف ــن وي ِت 

ـــي ِمــــثــــُل عــــديــــِد الــــتُّــــَرا ـــاِل ـــَع ـــشَ َجْر� ال�شَّ ــــاُب  ِرَط مــنــُهــْم  تـَـيَــبَّــ�ــَض  ِب 
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فهي اأبيات وا�سحة، واإن كان في البيت الأخير األفاظ )�َسَعالي(، )عديد التراب(، )رطاب 

ال�سجر(، وهي غريبة لكنها ل تحجب المعنى.

المعنى، ول تجعله  لكنها ل تحجب  اأكثر كثافة؛  الغريبة  الألفاظ  اأبيات تكون   وهناك 

غام�سًا مبهمًا، واإن كانت ُتَعِنّي القارئ �سيئًا ما، كقول غيالن بن �سلمة ي�سف ذئبًا))(:

الـــعـــ�ـــشـــاُء به �ـــــضٍ حــيــن  ــُلَوُمـــــَعـــــِرّ ــْق ــع ــال ـــ�ـــضُ فـــــالأنـــــواُء ف ـــْب ـــَح ال

ـــــــي ـــــــِن َق رَّ
ـــــاً َواأَ ـــــن ــــد بـَــــثَّـــــُه َوْه ـــــْذُلق ـــــــُب الـــــَفـــــاَلِة َكـــــاأَنَّـــــه َج ِذْئ

ـــِه ـــرِت ـــْف ـــَق ـــــِوي ب ـــــْع ــْكــُلفـــتـــرْكـــتُـــُه يَ ــِب َقــــْفــــَرٍة �ــشَ ــاح ــش ــــِلّ � ــــُك َوِل

غرابة بع�ض األفاظهم تزول با�شت�شارة المعاجم:

وقد تاأتي الألفاظ الغريبة في بع�ض الأحيان �سديدة الكثافة، فتقف حاجزاً منيعًا اأمام فهم 

المعنى، حتى اإذا ما ك�سفناه عنها زالت غرابتها، ووجدناها وا�سحة ل غمو�ض فيها، ومن 

ذلك قول غيالن بن �سلمة اأي�سًاًً)2(:

َويَــْرَفــُعــَهــا ــا  ــَه ــ�ــشُ ــِف ــْخ يَ الآِل  ــُلفــي  ــْح ــش ــ� ـــــــاأَنَّ ُمـــتَـــونَـــُه ال َريْــــــٌع َك

ــــــــــُه ـــــمَّ اأَْرَدَف ـــــاً ثُ ـــــم ــــاًل َوَرْق ــــْق ــُلَع ــْم ــخ ــــا ال ــــَه ــــواِن ـــى اأَلْ ـــَل ـــٌل َع ـــَل َك

ــــا ــــاآِزِرَه ـــى م ـــَل ــــاِف َع ــــرَع ــــــُلكــــدُم ال ــــراً اإِْج ــــَواِم ــــشَ َوَكـــــاأَنَّـــــُهـــــنَّ �

وفي الع�سر الأموي نجد يزيد بن الحكم يقول))(:

َدى ال�شَّ تُ�ْشِمُع  بُوُمَها  ــاٍع  ــَف يَ ــُكــِلّ  ِجِب ــاأَ ــْن ــاَم تَ ــَه ــِمــِع ال دعـــاًء َمــتَــى مــا تـُـ�ــشْ

وقول طريح:

))( احليوان )/))).

)2( احليوان 6/))).

))( الل�سان )�سدى(، اليفاع: امل�رشف من الأر�ض، واجلبل. تناأج: ت�سيح.
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ــِدُل الــَمــاِر ــتَ ــْع ــِن ُم ــَخــَريْ ـــــُن الــِمــْن َولــيّ
َجْعُد))( َوَل  ـــٌل  ـــاِب ـــشَ � َل    ِن 

وقول يزيد بن �سبة ـ وهو من موالي ثقيف ـ ي�سف فر�ض �سيد للوليد بن عبدالملك:

ــــ ـــشِ ـــْر� ـــَم ـــضُ ال ـــ� ـــِل ـــشَ ــــــــوى � ــِبواأح ــْع ــشَّ ــ� ــــَدِع ال ــــِن ِمــــْثــــُل الــــ�ــــشَّ ـ

ــــــــــــْوَق ُمــــنــــيــــَفــــاٍت ــــا َف ــــَم ــــشَ ــــْلــــِب� ــــا �ــــشُ ــــنَ ــــَق ــــال ــــــــــواٍل ك ط

ــــوٌج ــــُج ــــْن ــــاِق ُع ــــش ــــ� ـــــُع الــــَكــــْعــــِبطــــويــــُل ال ـــــَم ـــــشْ ـــــقٌّ اأَ� ـــــش اأ�

ــــــــ ـــــــُج ـــــــٌل اأَبْ ـــــــاِئ ـــــِب�ــــشــــلــــيــــٌم ن ـــــْل ـــــــٍن ُه ـــــــنَ ــــــي ثُ ــــــُه ف ــــــُل ـ

ـــَمــــ ُمـــ�ـــشْ ــــــٍمّ  اأَ�ــــــشَ لأٍْم  ـــــِب كـــالـــَقـــْعـــِبعـــلـــى  ـــــَع ـــــش ــــــِر الأ� ـ

ـــــِه ـــــي ـــــــَن حـــــواِم ـــــــْي ــــــــــــَرى بَ ـــِبتَ ـــــَوى الـــَقـــ�ـــشْ ـــــنَ ــــوراً َك ــــشُ ــــ� نُ

اأ�شباب تحول دون بلوغ المعاني:

بلوغ  عن  فتحجبه  القارئ  اأمام  منيعًا  حاجزاً  تقف  اأنها  ل�سك  الغريبة  الألفاظ  هذه  اإن 

المعاني، وهذا مما يوؤدي اإلى �سبابية كثيفة تحول دون و�سوح الروؤية، وتتمثل تلك الأ�سباب 

اإ�سافة اإلى توعر اللغة وغرابة الألفاظ، في �سياع اأبيات تت�سل بها المعاني، ثم ما يحدث في 

ال�سعر من تحريف اأو ت�سحيف اأو غير ذلك.

اأ- غرابة الألفاظ:

اأما عن ال�سبب الأول؛ وهو وجود األفاظ غريبة في بع�ض �سعر الثقفيين - كما هو الحال 

في الأمثلة الأخيرة ال�سابقة – فاإن وجودها في اأ�سعارهم ل يعني كثافتها اأو كثرتها في كل 

نتاجهم، بل هي في موا�سع قليلة منه، ومرّد ذلك مرده اإلى وجود عوامل اأخرى موؤثرة في 

غرابة الألفاظ هذه، منها رغبة ال�ساعر في طلب القوافي المعتا�سة، والحو�سي من ال�سعر؛ 

اإلى  بالآخرين، ورحالته  اختالطه  اأو  ال�ساعر،  ثقافة  روافد  اأي�سًاًً  ومنها  �سبة،  بن  يزيد  مثل 

))( �سعر طريح بن اإ�سماعيل: )0).
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لإزالة  ا�ست�سارة معجم  اإلى  تحتاج  التي  الدينية  الألفاظ  بع�ض  �سعره  ت�سمينه  اأو  كثيرة،  بالد 

غمو�سها؛ كما هو الحال في �سعر اأمية بن اأبي ال�سلت مثاًلً.

يقول ابن قتيبة))( عن تلك الغرابة الموجودة في �سعر اأمية: »واأتى باألفاظ كثيرة ل تعرفها 

العرب، وكان ياأخذها من اأهل الكتاب«، منها قوله)2(:

ـــْيٍء ـــشَ ـــُق ُكـــــلُّ � ـــِط ـــْن ـــَراُببـــاآيـــِة َقـــــاَم يَ ـــُغ يْـــِك ال ـــــاَن اأََمــــانـَـــَة الـــِدّ َوَخ

وي�سمي اهلل تعالى في �سعره )ال�سليطط(، بقوله))(:

ــهــُم ــلَّ ُك اهلِل  َرَعــــايَــــا  الأَنَــــــــاَم  ُم�ْشتَِطُراإِنَّ  الأْر�ــضِ  ــْوَق  َف ِليَطُط  ال�شَّ ُهــَو 

ومنها اأي�سًاًً )الحاقورة( في قوله))(:

ــــوَرٌة ــــاُق ـــا َح ـــَه ــــًة لَ ــــَع ــــــــاأَنَّ َراِب ــَرُدَوَك ــْم ــا�ــضٍ تُ ــنَ ــٍة َع ــِب َخــاِمــ�ــشَ ــْن فــي َج

ويعني بها ال�سماء الرابعة.

ومنها )ال�ساقورة( في قوله))(:

ـــاُقـــوَرٌة ــُم �ـــشَ ــِه ــْي ــَل ــَن َع ــِدي ــفَّ ــشَ ــ� ــُم َوتُْجَمُد)6(ِل تُــَمــاُع  ــٌة  ــثَ ــاِل ثَ ــاُء  ــمَّ �ــشَ

قال ابن فار�ض: »وكذلك ال�ساقورة في �سعر اأمية من ال�ساذ، ويقال اإنها ال�سماء الثالثة، وما 

اأح�سب ذلك من �سحيح كالم العرب، وفي �سعر اأمية اأ�سياء«))(.

ومن اأمثلة الغريب اأي�سًاًً في �سعر اأمية قوله))(:

))( انظر: ال�سعر وال�سعراء )/)))-)6).

)2( ديوان اأمية: ))).

))( ديوان اأمية: 6)).

))( ديوان اأمية: )))، اجَلْنب: الُقْرب، العنا�ض: ال�سعر املنت�سب قائمًا يف تفرق، وا�ستعارها لل�سماء، مُتَْوُد: من َمَرَد ال�سيء 

اإذا ليَّنه.

ْلَبة التي ل تخلخل فيها. ))( ديوان اأمية: )))، ال�ساقورة: ال�سماء الثالثة، ال�سماء: ال�سُ

)6( الأزمنة والأمكنة: 6/2.

))( مقايي�ض اللغة: )/))2.

))( ديوان اأمية: 6)).
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ـــــ ــــْن ــــَق ــــَع ــــال ــــــدٍر ف ــــــب ــــــــــاذا ب ـــــــٍة َجـــَحـــاِجـــْحم ـــــــَراِزبَ ـَقِل  مــــن َم

ــا ــه ـــــــاٌن ب ـــــــبَّ ـــــــشُ ـــــٌط َو� ـــــْم ـــــشُ ـــــٌر َوَحــــــــــاِوْح� ـــــاويْ ـــــَغ ـــــٌل َم ـــــْي لَ

ـــ ــْط ــب ـــــٍق ل ـــــِري ـــــْط ـــــــْن ُكـــــــــِلّ بَ ْح))(ِم َوا�شِ الـــلَّـــْوِن  ـــِيّ  ـــِق نَ ــــِريـــٍق 

 وهذه الألفاظ الغريبة والتراكيب المعقدة الملتوية كثيرة في �سعر اأمية الديني، اأما �سعره 

غير الديني فيلحظ فيه اأن األفاظه وتراكيبه ل تعقيد فيها ول غمو�ض.

ب- �شياع بع�ض الأبيات:

ومما يزيد في غمو�ض المعاني �سياُع اأبياٍت �سابقٍة تتعلق بها الأبيات التي و�سلت اإلينا، 

كقول عبد الرحمن بن عتاب الثقفي:

ــــــــَوْل ــي َولْ ــف ــي ــش ــــــــا ابــــــُن َعـــــتَّـــــاٍب و� اأَنَ

ـــْل ــــَد الـــَجـــَمـــِل الـــُمـــَجـــلَّ ــــْن والــــمــــوُت ِع

لل�سيف كما ذكر �ساحب  ا�سم  مثل )ولول(- وهو  األفاظ من  اإلى جانب غرابة  فنجد   

غير  اأو  المنا�سبة  تبين  اأو  المعنى،  تو�سح  اأخرى  اأبيات  وجود  عدم  و)المجلل(،  الل�سان- 

ذلك.

 اأو كقول عبد الرحمن بن اأم الحكم ي�سف خياًل، في ق�سيدة لم ي�سلنا منها اإل بيت واحد 

فقط هو قوله:

ُعـــاَللَـــٍة ُذو  ـــُه  ـــْريُ َج ــٌم  ــزي ه اِلُحاأجـــ�ـــضُّ  �شَ الــَعــنَــاِجــيــِج  فــي  خــيــٌر  وذلـــك 

 في�ساف اإلى غرابة بع�ض األفاظ البيت مثل )اأج�ض(، )هزيم(، )العناجيج( �سياع اأبيات 

الق�سيدة، فهل هو ي�سف خياًل له اأم لغيره، وهل كان ذلك في رحلة �سيد، اأم في �سفر، اأم في 

حرب؟ واأين بقية الق�سيدة؟ اإلى غير ذلك، كقوله اأي�سًاًً:

ــاً ــئ ــِري َم ـــَت  ـــِربْ ـــشَ � ــا  ــم ب ــاً  ــئ ــي ــِن َه ــــَر َكـــِريـــِمَل  ــــْي ـــراً َوَغ ـــاِغ ثـــم ُقـــم �ـــشَ

))( اأمية بن اأبي ال�سلت حياته و�سعره: ))).
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ــضُ بــالــَعــْيـــ ــ� ــوِم يُ ــَم  ــدي ــنَّ ــــبُّ ال الــنَّــِديــِمل اأح ــْر�ــِض  ــِع ِل ــى  انْــتـَـ�ــشَ مــا  اإذا  ــِن  ـ

فَمْن هذا النديم الُمَهان الذليل؟ وكيف »يوم�ض بالعين«؟ ولماذا ل يهناأ بما �سرب؟ وما 

الن�ض مبهمًا، والقارئ  المتلقي فتجعل  اأ�سئلة لربما تدور بذهن  ينفر منه؟ هذه  الذي جعله 

حائراً.

وهناك اأبيات لأحالفي من ثقيف يرثي ذئبًا، لم ي�سل اإلينا منها اإل بيتان فقط هما مطلع 

الق�سيدة، اأما مو�سوعها – وهو رثاء الذئب – فلم نعثر على �سيء منه؛ يقول:

َدا ـــَجـــدُّ تَ لَّ  اإِ ــكــُر  ــاب ي ــْم  ــُك ــبُّ ُح الُم�ْشِهدااأبـــى  ِليَم  ال�شَّ ِعــيــَد  كما  ــاداً  ــي ِع

بَابًة �شَ اإل  ـــــْزَداُد  يَ ل  ــُب  ــْل ــَق ال ــَداول  ــنَ اأَْف ــُض  ــراأْ� ــبَــَح ال �ــشْ اأَ َفــَديْــتـُـَك حتى 

ومن اأمثلة غمو�ض المعاني التي تكون ب�سبب �سياع اأبيات �سابقة متعلقة بالأبيات التي 

و�سلت اإلينا قول اأبي طليق الثقفي:

ــا ــنَ ــْوتَ َدَع ــا  َم اإذا  ــي  ــون ــْدُع تَ ـــَك  ـــتُ ــِرَراأَيْ ــْه نَ عــلــى  ُم�ْشِبتين  ــوٍد  ــهـــ يَ دعــــاَء 

ريَحُه �َشمَّ  ــْن  َم الــلــوِن  ــَدِمــِيّ  َعــْن الَخْمِرَعَلى  رائــحــُة  َقــاَل  يوماً  النا�ِض  من 

ــٌة ــاَلثَ ثَ اإل  اِث  الـــُحـــدَّ فــي  ــَر  ــْي َخ ثـَـــاِفــــِيّ لــلــِقــْدِرَوَل  ْمـــثَـــاِل الأَ ـــَواٌء َكـــاأَ �ـــشَ

ُم�ْشِمعاً كــان  رابـــٌع  فيهـْم  كــان  ـــاإِْن  ْدِرَف ال�شَّ �َشَجَن  ــُه  لَ بــاأ�ــشــواٍت  يُ�َشِلّي 

اأمام  غام�سًا  المعنى  يجعل  و�سياعها  �سائعة،  �سابقة  باأبيات  متعلقة  الأبيات  اأن  فنجد 

القارئ، واإن لم يكن فيما و�سل اإلينا األفاظ غريبة، وهذا اأي�سًاًً �سبيه بقول عبد اهلل بن نمير بن 

ح�سو�سة الثقفي وهو يعزي رجاًل، ولربما يعزي نف�سه ويذرعها بال�سبر، وقد هفا به فوؤاده 

وطار �سوقًا اإلى لقاء محبوبه وروؤيته فيقول:

ـــْن تـَــَرى َك لَ ــٍر ل َوَجــــــِدّ ــْب ــ�ــشَ ــزَّ ِب ــَع الَغَواِبِرتَ اللَّيَاِلي  اإحدى  الِحَمى  ِعَرا�َض 

الحَمى ـــِرِه  ـــَذكُّ تَ ِمـــْن  ـــــوؤَاِدي  ُف َطاِئِركـــانَّ  ري�ُض  ــِه  ِب يَْهُفو  الِحَمى  واأَهـــــَل 

وقد تاأتي األفاظ البيت غريبة بحيث ل يعرفها اأهل اللغة اأنف�سهم، ومن ذلك قول اأمية ابن 
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اأبي ال�سلت:

َخــَهــا الإلــــُه َطـــُروَقـــًة ُم�ْشَفُد))(والأر�ـــــض نَــوَّ ــــٍد  َزنْ ـــلُّ  ُك حــتــى  لــلــمــاِء 

 قال الأ�سمعي: »ل اأعرُفُه، وقد �ساألُت َعْنُه فلم اأَِجْد َمْن يعرُفُه«. فهذا الأ�سمعي وعي�سى 

بن عمر، ومن �ساأله عي�سى من اأهل اللغة، لم يعرفوا هذا البيت، وف�سره ابن قتيبة من دونهم 

فقال: »معناه اأن اهلل جعل الأر�ض كالأنثى للماء، وجعل الماء كالذكر لالأر�ض، فاإذا مطرت 

اأنبتت.. وهكذا كل �سيء حتى الزنود، فاإن اأعلى الزندين ذكر، والأ�سفل اأنثى، والنار لهما 

كالولد«)2(.

ج- الت�شحيف والتحريف:

من  عدة  موا�سع  في  وهو  الت�سحيف،  اأو  التحريف  عن  ناتجًا  الغمو�ض  يكون  واأحيانًا 

اأ�سعارهم، فمثاًل في قول اأمية))(:

ــا ـــٌر َم ـــ�ـــشَ ـــا وِمـــْثـــُلـــُه ُع ـــٌل م ـــ�ـــشَ ـــوَراَع ـــُق ـــْي ـــبَ ـــا َوَعـــــالَـــــِت ال ـــٌل م ـــائ ع

ٌل َما( وهو ت�سحيف �سوابه )�َسَلٌع َما(.
َ

هكذا روي البيت )َع�س

ال�سجر  من  �سربان  وهما  ِر،  والُع�سَ َلع 
َّ

بال�س ي�ستمطرون  كانوا  اأنهم  البيت  ومعنى   

البنقورا( وقد  الحيوان: )وعالت  النار. وفي  فيها  البقر، وي�سرمون  اأذناب  في  فيعقدونهما 

روى الجاحظ على هذا النحو حكاية لت�سحيف الأ�سمعي، فقال: »هكذا كان الأ�سمعي 

ْفَت، اإنما هي البيقور، ماأخوذة من البقر«))(. حَّ ين�سد هذه الكلمة، فقال له علماء بغداد: �سَ

 والدليل على اأن الرواية )�سلٌع ما( قول الآخر:

والــمــطــِراأجــــاعــــٌل اأنــــت بـــيـــقـــوراً مــ�ــشــّلــمــًة اهلل  بــيــن  لـــك  ــــًة  ــــع ذري

خها: اأبركها، الطروقة:  ))( »م�سفد« مبعنى منكح، تقول: �سفد الذكُر الأنثى واهلل اأَ�ْسَفَدُه؛ كما تقول: َنَكَح واهلُل اأَنَكَحُه. نوَّ

اأنثى الفحل، الزند والزندة: خ�سبتان ت�ستقدح بهما النار، ديوان اأمية: 6)).

)2( تاأويل م�سكل القراآن: )6 – )6.

))( ديوان اأمية: ))).

))( احليوان: )/)6).
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 وقد ياأتي الت�سحيف مخاًلّ بالوزن والمعنى؛ كقول اأبي طليق الثقفي:

ــٌة ــاَلثَ ثَ اإل  اِث  الـــُحـــدَّ فــي  ــَر  ــْي َخ ــْدِرَوَل  ــِق ــُل الأَثَـــاِفـــِيّ فــي ال ــْث ـــْوَداُء ِم ـــشَ �

ُت البيت وجهًا 
ْ
هكذا ورد البيت في م�سدره في طبعة )كرنكو( لمعجم المرزباني، َفَقلَّب

لظهر، وظهراً لوجه؛ تحريفًا وت�سحيفًا، فوجدت اأن �سوابه:

ــٌة ــاَلثَ ثَ اإل  اِث  ـــدَّ ـــُح ال ــي  ف ــَر  ــْي َخ ــْدِرول  ــِقِ ــْل ــَواٌء َكـــاأَْمـــثـَــاِلِ الأَثَـــاِفـــِيّ ِل �ــشَ

وفي قول الحجاج:

يَ�ْشَخُطونَُه اأَْو  النَّا�ُض  ــَذاَك  ِب ى  ْقـــَذُعاأَيَْر�شَ َفـــاأُ َلُم  اأُ اأَْم  ــِهــْم  ــْي ِف ــُد  ــَم اْح اأَُم 

 نجد اأن كلمة )اأم( التي في اأول ال�سطر الثاني �سائرة وزنًا ونحواً، ولعلها ت�سحيف، واإل 

فاإن الأ�سل اأن تكون همزة فقط.

يالحظ قارئ �سعر ثقيف وجود األفاظ غريبة في اأ�سعارهم، قد تقتحم على القارئ �سمعه 

الثقفي  ال�ساعر  اأن  من  الرغم  على  البداوة،  �سور  من  و�سورة  وغرابة،  وح�سية  فيها  فيرى 

عا�ض في اأح�سان طبيعة �ساحرة، وخ�سرة وارفة، ون�سارة زاهية، وجمال خالَّب، فكان من 

الطبيعي اأن ترق األفاظه، وتعذب كلماته، فير�سم لوحاته من وحي ما تزخر به الطبيعة والبيئة 

من األوان النعيم والجمال، �سعراً عذبًا رقيقًا �سهاًل.

 لكن لغة الثقفيين في اأ�سعارهم ي�سودها التوعر والجفاء، فلم يكونوا كغيرهم من �سعراء 

القرى والمدن، ولم يقف الأمر عند حد ال�سعراء الجاهليين منهم دون اأموييهم، ولكن كان 

اأن اللغة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحياة، تتطور بتطورها، فهي-  �سمتًا عاّمًا غالبًاً عليهم، مع 

كما يقول الدكتور بدر �سيف- مثل »الكائن الحي تتطور بتطور العقليات، وتنه�ض بنه�سة 

الأذواق، وتتاأثر بالعوامل الثقافية، فتنمو األفاظ وتاأخذ دللت جديدة، وتتوقف األفاظ اأخرى 

عن ال�ستعمال فتهجر؛ لأنها ل تنا�سب ذوق الع�سر، اأو ترق؛ لأنها تخاطب جمعًا من النا�ض 

لهم �سفات معينة«))(.

))( �سعر طريح بن اإ�سماعيل الثقفي: )).
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 طريٍح الثقفي اإلى اأن لغة ال�سعر عند طريح 
َ
 يذهب الدكتور بدر �سيف في درا�سته �سعر

قد اتجهت اتجاهين؛ اأحدهما: ناحية الجزالة، والوح�سية، والغرابة، والآخر: ناحية الرقة، 

وال�سهولة، وال�سال�سة))(.

– يكاد  الأموي  الع�سر  في  – ل�سيما  الثقفيين  عند  ال�سعر  للغة  التق�سيم  هذا  اأن  ويبدو 

ي�سملهم جميعًاً، اإل من �سذ عن ذلك مثل محمد بن عبد اهلل النميري، فاإن من يتتبع لغته يجد 

متفرداً  والمعنوي؛  اللفظي  التعقيد  عن  والبعد  التراكيب،  وب�ساطة  ورقتها،  الألفاظ  عذوبة 

بلغته عن غيره من ال�سعراء الثقفيين في ذلك الع�سر.

يقول النميري فيما ن�سب اإليه:

اِل ــــِة الــــُعــــذَّ ــــالَ ــــَق ـــاِلراحـــتـــي فـــي َم ــْم بـَــْعـــَد َق ــِه ــِل ــي ــي ِق ــي ف ــاِئ ــَف ــشِ  َو�

الـــ ــُن  يَــْحــ�ــشُ ول  الـــَهـــَوى  يــطــيــُب  ــاِلل  ِخــ�ــشَ بخم�ِض  اإل  ــٍبّ  ــ�ــشَ ِل ُحـــبُّ 

يٍح نَ�شِ َوَعـــــْذِل  َذى  الأَ ــاِع  ــَم ــشَ ــ� وتقاِل)2(ِب ـــــْجـــــَرٍة  َوِه ــــاٍب  ــــتَ وِع

لم  الراحة  وكاأن  بالهجر،  والو�سل  باللوم،  والع�سق  بالأذى،  الحب  عنده  اقترن  لقد 

اإليها ي�سعى، وعليها  تكن الغاية المتوخاة من هذا الحب، واإنما كان الأذى هو الغاية التي 

في  تتاأجح  النف�ض  ونوازع  ال�سدود،  في ظالل  ت�ستعر  كانت  الحب  »لأن جذوة  يحر�ض؛ 

 التقالي«))(.
ّ
ِخ�سِم

 توؤججه 
ّ
ويعبر ال�ساعر هنا عن حالة وجدانية مثيرة، اأو موقف عاطفي موؤلم، اأو انفعال اآنٍي

نوازع مخيفة، في خفة األفاظ هي اأقرب اإلى النف�ض، واأبعد عن التكلف، واأ�سدق في الت�سوير.

التي ينتمي  بيئة الطائف الجميلة  النميري كان بم�سلكه هذا مثاًل �سادقًا معبراً عن  لعل 

اإليها، ولي�ض هو نموذجًا مكرراً من ال�سعراء الثقفيين، اأو اأنهم ين�سوون معه تحت رواق الرقة 

اإلى ذلك الدكتور نوري القي�سي؛ جامعًا ال�سعراء  وال�سال�سة وب�ساطة التراكيب، كما ذهب 

))( �سعر طريح بن اإ�سماعيل الثقفي: )).

)2( زهر الآداب: )) وديوان ال�سبابة: ))2.

))( �سعراء اأمويون، الق�سم الأول: 20).
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ال�سعراء  الثقفي يقال عن بقية  النميري  اأن ما يقال عن  الرواق، ظنًا منه  الثقفيين تحت هذا 

الثقفيين، فقال: »وهي ظاهرة تدخل في اإطار �سعراء ثقيف، الذين ترعرعوا في الطائف التي 

عرفت ببيئتها الجميلة«))(.

 لم تكن الرقة وال�سال�سة )ظاهرة( عند ال�سعراء الثقفيين، بل �سذ �سوت النميري فتفرد 

باأ�سلوبه العذب الرقيق في اللغة، فكان ِبْدعًا من ال�سعراء الثقفيين المعا�سرين له.

عند  ال�سعر  للغة  �سيف  بدر  الدكتور  ذكره  الذي  التق�سيم  اإلى  الدرا�سة  عادت  ما  واإذا   

اأ�سود  باأنهم  األفاظ طريح خ�سنة م�ستوح�سة غريبة، فهو ي�سف رجاًلً  اأن  طريح؛ فاإنها تجد 

اأقوياء يدفعون اأعداءهم دفعًا، فيقول)2(:

ٌر ــدَّ ــشَ ــ� ــنَّ ُم ــُه ــلُّ ــُض ُك ــ� ــاِب ــنَ ــٌض َخ ــ� ــْب ــِتــيــُمُغ ــ�ــضِ �ــشَ ــِري ــَف بُـــنَّـــِة كــال نـَــْهـــُد الـــزُّ

 يقول الدكتور بدر �سيف: »لقد ا�ست�سهد �ساحب الل�سان باألفاظ هذا البيت الدالة على 

الغرابة مثل: )غب�ض، خناب�ض، م�سدر، الزبنة، الفري�ض، �ستيم( كونها األفاظًا موغلًة في الغرابة، 

جاء بها من وح�سة ال�سحراء، وعمق البداوة، وكاأنه لم ير ح�سارة ولم ي�ساهد مدنية))(«.

لقد �سمع الخليفة العبا�سي المهدي قول طريح في مدح الوليد بن يزيد))(:

َولَــْم ــَطــاِح  ــِب ال ُم�ْشَلْنَطِح  ابــُن  ـــَت  ـــُجاأن ـــُولُ تُـــْطـــِرْق عــلــيــك الــُحــِنــيُّ وال

ــا ــنَ ــا َوُه ــنَ ـــْن ُه ــَك ِم ــْي ــْرَع ــَف ــُجُطــوبَــى ِل ــشِ ــ� ـــى لأعــــراِقــــَك الــتــي تَ ـــوبَ ُط

والمـ طريَقَك  َدْع  ْيِل  لل�شَّ ُقــْلــَت  ــُجلو  ــِل ــتَ ــْع ــِب يَ ــشْ ــ� ــَه ــال ــــــْوُج عــلــيــه ك

اأ�سمع منك، واإن �سئت  اأبداً، ول  فقال الخليفة لطريح: »واهلل ل تقول لي في مثل هذا 

اأن يمدح بمثل هذه الألفاظ المتوعرة التي ما عادت تالئم  و�سلتك«. لقد رف�ض المهدي 

الع�سر، ول تمثل روحه اأو ذوقه.

))( �سعراء اأمويون: )2).

)2( �سعر طريح بن اإ�سماعيل: 22).

))( �سعر طريح بن اإ�سماعيل: 6)، )).

))( تاريخ الطربي: )/))).
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َنا بلغته القديمة، فاأغلق اأماَمنا المعنى ب�سبب غرابة المبنى؛ فلقد 
َ
ر

َّ
َنا طريٌح وحي

َ
ب ولئن اأْغ�سَ

ت�سبه  التي  الجزلة  الر�سينة  الألفاظ  تلك  تروقهم  الذين  اللغِة،  الرواَة واأعجب علماَء  اأر�سى 

لغة الجاهليين في اأ�سعارهم؛ حيث قوُة ال�سعِر واألفاُظه الفخمُة ال�سخمُة، ومن ذلك و�سف 

طريح رو�سة ي�سمعنا فيها �سوت البعو�ض وزجله، واأن الرو�سة تاأن�ض به كثيراًً، واأن الجراع 

تروي اأُُثوَلَها واأََراَكها، فيقول))(:

ــُه ــِبــٌل َزَجـــَل الــبـَـعــو�ــضِ اأَِنــيــ�ــشُ ـــامــا ُمــ�ــشْ ـــَه ــا واأََراَك ــَه ــولَ ثُ يـــروي الـــَجـــَراع اأُ

وتاأمل الغرابة مع التعقيد في قول طريح اأي�سًاً)2(:

الــُقــَوى ذو  اهلل  ُم  يَح�شِ ــاٌة  ــَم ُح ُلُوَلٌة  ُمْع�شِ الــديــَن  ِبُن  يُ�شْ داٍء  كــلَّ  بهم 

هذه الغرابة في الألفاظ نجدها عند يزيد بن الحكم في قوله))(:

َدى ال�شَّ تُ�ْشِمُع  بوُمها  يــفــاٍع  ــاأَِجبــكــِلّ  ــْن ــهــاَم تَ ــِمــِع ال دعـــاًء َمــتَــى مــا تـُـ�ــشْ

 وقوله اأي�سًاً))(:

َها اأَْخَم�شَ ْع�ِض  بالِدّ َم�َشْت  ما  اإذا  ــا َظــَلــُفت�شكو  ــَه ـــفٌّ لَ ــَقــا ُق ــَر الــنَّ ــْه ــــاأَنَّ َظ َك

وقد ت�ساءل الدكتور بدر �سيف قائاًل: هل كان لل�سعر القديم �سطوة على القلوب والأذواق 

حتى القرن الثاني الهجري؟ وهل ظل ال�سعراء الثقفيون اأ�سرى هذا النمط ال�سعري القديم، 

فلم يجددوا في الأ�سلوب ولم يطوروا في اللغة؟.

 يبدو اأن النمط القديم لل�سعر ظل م�سيطراً على قلوب ال�سعراء والرواة والعلماء، ولي�ض 

اللغة، فق�سائد طريح، ويزيد بن الحكم،  اأو تطور في  اأنه لم يكن هناك تجديد  معنى ذلك 

وغيرهما، ت�سهد بتطور لغة ال�سعر كثيراًً، ولكن القديم- كما يقول الدكتور بدر �سيف))(- 

))( الل�سان )اأثل( طريق �سابلة ورو�سة م�سبلة: اأي يطرقها النا�ض، الزجل: رفع ال�سوت وخ�ض به التطريب، اجلراع: جماري 

املياه، الأثول: كل اأنواع ال�سجر.

)2( الل�سان )�سنب(.

))( الل�سان )�سدى(.

))( الل�سان )ظلف(، الُقف: الغليظ من الأر�ض، الظلف: الأر�ض التي ل ُيَتَبنيَّ لها اأثر ل�سالبتها، الدع�ض: منعرج الرمل.

))( �سعر طريح بن اإ�سماعيل الثقفي: ))، )).
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كان له من القوة، والثبات، والر�سوخ؛ ما يجعل تيار التجديد وموؤثراته تاأتي على ا�ستحياء، 

فنجد طريحًا يلقي لنا بيتًا بدويَّ اللََّغِة في �سدره، جديداً رقيق الألفاظ في َعُجِزه؛ فيقول))(:

َحى ال�شُّ في  يلَمُع  بــالأُْدِحــِيّ  ــُم نـَـِعــيــُمكالبي�ِض  ــي ــِع ــن ــٌن وال ــ�ــشْ ــُن ُح فــالــُحــ�ــشْ

ما  �سعره،  في  جديده  باألفاظ  لغته  ْت 
َ
فاأَْثر طريح؛  نف�سية  في  دم�سق  ح�سارة  اأثرت  لقد 

كانت معهودة عنه ول ماأثورة في نظمه، »وكاأنما يجري في عروقه تياران اأو دمان: قديم 

وجديد«)2(، يقول مادحًا))(:

راجــــيــــاً ــــُه  ــــتَ ــــْئ ِج اإذا  َعــاَداجــــــــواٌد  ـــْدَت  ُع ْن  واإِ ــوؤَاَل  ــشُّ ــ� ال ــاَك  ــَف َك

ــا ــش ــ� ــنُّ ـــِك ال ـــي ـــِب ـــشَ ـــ� ــاَداخــــالئــــُقــــُه َك ــ�ــشَ َف فيها  ــُر  ــدهـــ ال ــُل  ــَم ــْع يَ ل  ِر 

وكذلك اأتت رياح التجديد وموؤثراته على �سعر يزيد بن الحكم، فاإذا الجزالة والر�سانة 

ت�سير جنبًا اإلى جنب مع الرقة وال�سال�سة في الألفاظ فيقول:

َمْعُموَدا القلُب  هــذا  باأ�شماَء  ــَدااأم�شى  ــي ِع يــعــتــاُدُه  ــا  ــَح ــشَ � ـــــوُل  اأق اإذا 

ـــي ل تــكــِلّــُمــِنــي اأُْمـــ�ـــشِ ــي يــــوَم  ــن َمــْوُجــوَداكــاأن لي�ض  مــا  يبتغي  ــٍة  ــيَ ــْغ بُ ذو 

ــٍر ــَق بَ ــــور مــن غــــزلن ذي  اأح ــبـَـَه الــَعــْيــنـَـْيــِن والــِجــيــَداكــــاأن  ــــَدى لــه �ــشَ اأَْه

َفتُْخِلُفِني منها  ــٍد  ــْوِع َم على  ــَدااأجـــري  ــي ــَواِع ــَم ال تـُــوِفـــي  ـــــلُّ ول  اأََم ــال  ف

وتاأتي األفاظه �سهلة وا�سحة في حكم اإن�سانية خالدة فيقول))(:

ـــُه ِرْزُق ياأتيِه  النف�ِض  ِخيَّ  ال�شَّ َجا�ِشُعراأيـــت  الِحْر�ِض  على  يُْعَطى  ول  هنيئاً 

ـــجـــاِوَز ِرْزَقـــــُه ــن ي ــ�ــضٍ ل َواِدُعوكـــلُّ حــري ـــَو  َوْه ِرْزَقــــُه  ــًى  ــَوفَّ ُم ــْن  ِم وكــم 

الثقفيين،  ال�سعراء  هوؤلء  على  ظاللها  األقت  قد  ال�سام  في  المتح�سرة  الحياة  اأن  ل�سك 

))( �سعر طريح بن اإ�سماعيل الثقفي: )2)، الأُدحي والأُدحوة: مو�سع بي�ض النعام وتفريخه.

)2( �سعر طريح بن اإ�سماعيل الثقفي: ))، 0).

))( البيتان يف اأمايل املرت�سى )/))).

))( البيتان يف نهاية الأرب )/))) وحما�سة البحرتي )/))) وجمموعة املعاين: 0)).
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فهل  والعبارات.  المعاني  في  ورقًة  الألفاظ،  في  وترفًا  و�سهولة  و�سال�سة  ان�سيابية  فاأ�ساعت 

نحن اأمام �سعر يمثل ثقافتين، اأم اأننا بين زمنين؟ يبدو اأننا اأمام زمنين: زمن البيئة الثقفية حيث 

بالبادية،  واختالطهم  البدوية،  ال�سحراوية  البيئة  اإلى  اعة  النزَّ ولغتهم  ال�سعراء  هوؤلء  موطن 

ف�سعرهـم �سورة لها، وزمن البيئة ال�سامية حيث التطور والتغير الذي اأ�ساب الحياة، وطراأ 

على الأحياء اقت�ساديًا واجتماعيًا وثقافيًا، فتغيرت طرائق التعبير وتراكيب الجمل.

ُيْخِرُجَها عن  الثقفيين ل  �سعر  الغريبة في  الألفاظ  فاإن وجود هذه  اأمر؛  ومهما يكن من 

كونها األفاظًا ف�سيحة وا�سحًة، معلومَة الدللة لدى اأبناء تلك الع�سور، ولكنها �سقطت من 

ال�ستعمال العام مع الأيام، فاأ�سحت غريبة بالن�سبة لما اأعقبها من ع�سور.

في  كذلك  تكن  لم  اأخرى  اأ�سعاٍر  غمو�ِض  اإلى  اأدى  �سعرهم  من  كثيٍر  �سياَع  اأن  على   

ع�سورهم، ولذا فاإن الدرا�سة توؤكد اأن ال�سمة العامة الغالبة على �سعرهم هي الو�سوح، وب�سط 

المعنى حتى ل ي�سوبه غمو�ض، ولي�ست هذه �سمة �سعر الثقفيين وحدهم، بل هي في عامة 

اأ�سعار العرب.

 ولقد اأ�سار ابن ر�سيق اإلى هذه ال�سمة في �سنعة ال�سعر القديم، اإذ راأى اأنها كانت تعني 

واإحكام  ال�سعر،  بنية  واإتقان  واإبرازه،  المعنى  وب�سط  وجزالته،  الكالم  ف�ساحة  في  »النظر 

قوافيه، وتالحم الكالم بع�سه ببع�ض«))(.

 والدرا�سات التي تناولت اأ�سعار القبائل ـ كتغلب، وق�سير، واأ�سد، وطيئ، وتميم)2( ـ خير 

�ساهد واأكبر دليل على الو�سوح والبعد عن التعقيد، واأن اأ�سعارهم وا�سحة و�سوح الحياة، 

بعد  فاإنها تزول  األفاظها  ُوِجَدْت غرابٌة في بع�ض  فيها، واإن  نبتت  التي  البيئة  ب�ساطة  ب�سيطة 

ا�ست�سارة المعجمات، التي تجلو المعنى وتك�سف الغمو�ض.

ال�شور البيانية:

تتبعُت ال�سوَر الخياليَة في �سعر الثقفيين، ولحظُت اأنها ل تخرج في م�سادرها عن ال�سور 

))( انظر: العمدة ))2-)26.

)2( انظر: �سعراء تغلب )/20)، و�سعراء بني ق�سري )/)26، و�سعراء بني اأ�سد )/06)، و�سعراء طيئ )/2)6.
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البيانية لأ�سعار العرب– ومنهم ثقيف- في الع�سر الجاهلي والإ�سالمي، اإلى اآخر ع�سر بني 

اأمية، فهي م�ستمدة من البيئة التي اأحاطت بهوؤلء ال�سعراء، اإل اأمية بن اأبي ال�سلت فلم ي�ستمد 

�سوره من مفردات بيئته الطبيعية وما كان يدور فيها فح�سب؛ بل اإن ما جاء من تلك ال�سور 

والت�سبيهات يتعلق غالبًا بو�سف ال�سماء والنجوم، و�ستعر�ض الدرا�سة نماذج من ت�سبيهاته في 

نهاية الحديث عن الت�سبيه.

اأ- الت�شبيه:

اإذا وقف الباحث على الت�سبيه في اأ�سعار الثقفيين؛ فاإنه يجد اأن الت�سبيه عندهم له جانبان:

عليه  م�سحت  مْحَدٌث  جديٌد  وجانب  الجاهلي،  ال�سعر  يمثله  موروث  قديم  جانب 

فح�سب،  الت�سبيهات  ي�سمل  ل  التق�سيم  وهذا  األوانها،  ومختلف  اأ�سكالها  ب�ستى  الح�سارة 

واإنما ي�سمل ال�سورة ال�سعرية باأ�سربها الثالثة: الت�سبيه، وال�ستعارة، والكناية، من الوا�سح 

الثاني  القرن  بداية  الحياة واأنماطها في  تغير  اإل مع  لم يظهر  الُمْحَدث  الجديد  الجانب  اأن 

الهجري.

التعبير،  طرائق  من  وطريقة  و�سيلة  هي  واإنما  ذاتها،  في  غاية  لي�ست  البيانية  وال�سورة   

ا�ستخدمها الثقفيون وغيرهم لما لها من قيمة واأثر في اإبراز معانيهم، وزيادة اإي�ساحها، اإلى 

جانب الف�ساحة والجزالة التي كانوا يمتازون بها كغيرهم من العرب.

اإلينا من اأ�سعار للثقفيين في الع�سر الجاهلي- على الرغم من محاولت  ولقلة ما و�سل 

الإحاطة وال�ستق�ساء- تقّل ال�سور البيانية التي وقفنا عليها في �سعرهم تبعًا لذلك.

فمن اأمثلة الت�سبيهات ما ذكره ابن الذئبة الثقفي عن تلك الحرب التي دارت رحاها في 

اليمن بقي�دة )اأري�ط(، ب�أمر من النج��شي واإيع�ز من قي�شر الروم، ب�ألف األوف هم اأهل حرب 

العتاق،  قبائل حمير، ف�سياحهم ي�سم الخيل  الرعب في �سدور  اأوقعوا  القتال،  ومهارة في 

ر.
َ
وكانوا عليهم مثل ال�سماء في برقها ورعدها وغيمها قبيل المطر، فاأبادوهم بذات الَعب
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ـــٍر ــــ ـــيَ ـــْم ــــن ِح ـــل م ـــائ ـــب ــــــَد ق ــــــْع اأبَ
الَعبَْر))( ـــذات  ب ــبَــاحــاً  �ــشَ ـــُدوا  ـــي  اأُِب

ــــــٍة اب ــــــرَّ ـــَل الــمــطــْربـــــاألـــــِف اأُلــــــــــــوٍف وُح ـــْي ـــبَ ــاِء ُق ــم ــش ــ� ــِل ال ــث ــم ك

ـــا ـــَربَ ـــْق ـــُم ـــُم ال ـــُه ـــاُح ـــيَ ـــم �ـــشِ َفــْريُـــ�ـــشِ بــالــذَّ ــوا  ــل ــات ق مـــن  ــون  ــف ــن وي ِت 

 لقد كان الجي�ض كثيفًا مثل عدد التراب، فلم يكن جي�سًا عادّيًا، بل جّنًا مرعبًا تيب�ض منهم 

رطاب ال�سجر، يقول ابن الذئبة)2(:

ـــرا ـــتُّ ـــَل َعــــِديــــِد ال ـــث ـــَي م ـــاِل ـــَع ـــشَ َجْر� ال�شَّ ــــاُب  ِرَط ــْم  ــُه ــْن ِم تـَـيَــبَّــ�ــَض  ِب 

ابة، 
َّ
نلحظ اأن ال�سماء، والمطر، وال�سياح، وال�سباح، والمقربات، وجلبة الجي�ض والُحر

تاآزرت  ومفرداتها:  ال�سورة  اأجزاء  من  وغيرها  ال�سجر،  ورطاب  والتراب،  وال�سعالي، 

وت�سافرت في خلق �سورتين ت�سبيهيتين، ا�ستطاع ال�ساعر اأن ي�ستمد مكوناتهما من الطبيعة 

والبيئة والحياة التي يعي�سها.

فاإنه يفخر  ياليل بن عمرو بن عمير على مالك بن عوف؛   وحين يجيب كنانة بن عبد 

َمْت بني عمرو بن عامر، واأنهم حاربوهم حتى اأجلوهم عن الطائف،  بقبيلته ثقيف التي َقوَّ

اأج�سادهم  تْنَفكُّ عنهم، لذا تظهر  الباأ�ض والقتال، دروعهم ل  اأ�سداء في  اإل لأنهم  وما ذاك 

كاأنها محروقة �سوداء، فاإذا خلع الأبطال دروعهم عن اأج�سادهم يومًا؛ راأيت جلودهم �سوداً 

للب�سهم اإياها، فحاُل اأج�سادهم ال�سوداء وروؤو�ض م�سامير الدروع التي يلب�سونها؛ مثلها مثل 

ال�سماء في الليل البهيم تزينها النجوم. يقول))(:

مــحــرٍق تــــراِث  مــن  دل�ــــضٌ  ــا نـُـْجــوُمــهــاعلينا  ــَه ــْت ــنَ ــوِن الــ�ــشــمــاِء زيَّ ــل ك

واإذا تاأملنا �سعر غيالن بن �سلمة اأي�سًاً؛ وجدنا الو�سوح والب�ساطة وال�سهولة �سماٍت ظاهرة 

في �سعره، فنراه ي�سبه لياله وقد اأحاطت بها عيون الرقباء بطلوع ال�سم�ض يوم غيم، اأو حين 

))( �سرية ابن ه�سام )/2)، )).

)2( �سرية ابن ه�سام )/2)، )).

))( انظر: �سرية ابن ه�سام: )/))) ومعجم ما ا�ستعجم: )).
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غروبها، وهي �سورة من البيئة التي يعي�سها. يقول))(:

ـــــــراَءْت تَ اإْذ  ـــبَّـــْهـــتـُــَهـــا  �ـــشَ ـــا  ـــم ــــُباإن ــــْي ــــوٍن َرِق ــــي ــا ِمــــــْن ُع ــه ــي ــل وع

ـــٍن ـــوِم َدْج ــي ي ــْمــ�ــِض ف ــْوِع الــ�ــشَّ ــُل ــُط ـــــُروُبِب َغ ِمــْنــَهــا  حـــان  اأو  بُــــْكــــَرًة 

ه �سوته 
َّ
وله ت�سبيه نحا فيه منحى القدماء الذين ا�ستحبوا في الفر�ض ال�سوت ال�سديد، ف�سب

بالجر�ض فقال)2(:

ـــ�ـــضٍ اأقـــــــبَّ مـــعـــتـَــدٍل ـــْي ـــٍد كـــتَ ـــه ــِهــيــلــه َجــــْر�ــــضُن ـــمـــا فــــي �ــشَ كـــاأن

وعليه  الح�سان  بالفر�ض  )النجم(  الَجْدي  ي�سبه  والنجوم  وال�سماء  الملوين  و�سف  وفي 

�سرجه، اإل اأنه ل ي�سدر عنه �سهيل. فيقول))(:

�َشَدْدتُُه الح�شان  كالَفَر�ِض  يــ�ــشــهــُلالــَجــْدُي  ل  ـــــه  اأن اإل  ـــْرِج  ـــشَّ ـــ� ـــال ب

وهو ي�سف َهْوَدجًا يتهادى في ال�سراب فيرفعه ويخف�سه، وي�سبه ال�سراب بالثوب الأبي�ض 

فيقول))(:

َويَــْرفــُعــَهــا ــهـــــا  يــخــفــ�ــشُ الآِل  ــْحــُلفـــي  ـــه الــ�ــشّ ـــــــٌع كــــــاأنَّ مـــتـــونَ َريْ

ـــــــــــُه ــــم اأْرَدَف ـــــاً ث ـــــم ــــاًل ورْق ــــْق ـــٌل عـــلـــى األــــوانــــهــــا الـــخـــْمـــُلع ـــل ك

ــى مـــــاآِزِرَهـــــا ــل ــــاِف ع ــــرع ــــدم ال ـــــَواِمـــــراً اإِْجـــــــُلك ــــنَّ �ـــــشَ ــــُه ــــاأنَّ وك

وللحارث بن كلدة اأبيات يقول ل�ساحبه اإن اختياره لم يكن عن علم وخبرة �سابقة، اإل 

الرجاء والطمع اأن يكون �سوابًا، مثله مثل من ي�ستغيث ببطن ال�سيل يظنه غزيراً، فاإذا به يبتل 

بالمطر))(.

�َشَلَفْت ــَرٍة  خــب َعــْن  ل  اخــتــيــاَرَك  ــُراإن  الــبـَـ�ــشَ يــخــطــُئ  ومــمــا  الـــرجـــاُء  اإل 

))( الأغاين: ))/))).

)2( املوازنة: )).

))( حما�رشات الأدباء )/))).

))( احليوان 6/)))، الل�سان )/)))، ))/)))، والإ�سابة )/)6.

))( انظر: املوؤتلف واملختلف لالآمدي: 2)) وابن ال�سجري: 2) وملوحي )/200.
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يَْح�َشبُُه ال�شيِل  ِببَْطِن  ــُركالم�شتغيِث  ــَط ــَم ال ـــُه  ـــلَّ بَ اإْذ  يـــبـــاِدُره  َجــــــْزراً 

فال�سيل والمطر من وحي البيئة والطبيعة التي يعي�ض فيها، فكان ت�سبيهه منها.

وفي الع�سر الأموي يقول النميري الثقفي))(:

ــَدٍة ــري َخ ــوٍب  ــُع َك ــاٍل  ِمــْكــ�ــشَ ــَزاُمــَهــاوبي�شاَء  ــتَ ــاِم الْ ــَم ــتَّ ــِل ال ــْي ـــِذي لَ ــٍذ ِل ــذي لَ

َوبَْينََها بيِني  ــْرِق  ــبَ ال َوِمــيــ�ــَض  ابْتَ�َشاُمَهاَكــــاأَنَّ  البُيُوِت  بَْع�ِض  ِمْن  َحــاَن  اإَذا 

فثغر المحبوبة م�سيء م�سرق ي�سع نوراً حين تبت�سم كاأنه البرق يوم�ض.

وفي �سعر الحجاج نجد ا�ستخدامه للت�سبيه في كل بيت من اأبياته الأربعة يقول)2(:

ــاٍر ــنَ ـــراَق َوْهـــــَي َك ـــِع يَ���اِطَقـــْد اأَتَـــْيـــُت ال ِم���ْن ُذُك�����وٍر تَ���ل���وُح ِم���ْث���َل ال���ِرّ

ـــرٍن ــــلُّ ق ــاِم الأَبـَــاِطـــيَوَعـــنَـــاِجـــيـــُج فـــوَقـــهـــا ك ــِدّ كــالــُحــ�ــشَ ــح بــا�ــشــُل ال

ــــَة فــيــهــا ــــن ـــــرى الأ�ــــش ــــــــاٌح ت ِوَراِطورم ي����وم  ك����لَّ  ك��ال��م�����ص��اب��ي��ِح 

فيها ــد  ــي ــ�ــش وال الــمــلــوَك  ���راِطفــقــتــلــُت  ّ ث���م غ��ادرتُ��ه�����ا ك��ِم��ْث��ِل ال�������صِ

وفي �سعر عبد اهلل بن اأراكة الثقفي نجد ت�سبيهًا ي�ستمد �سورته من وحي البيئة ال�سحراوية 

والجبلية، حين يرثي اأخاه َعْمراً فيقول))(:

ــِه ــَرِع ــ�ــشْ ــــي َوَم ــَد اأَِخ ــْع ــُت بَ ــْح ــبَ ــه الــَكــ�ــشــُراأ�ــشْ ــاح ــنَ ــــاَن َج ــِر َخ ــْق كــالــ�ــشَّ

�سبه نف�سه بال�سقر وهو رمز القوة وال�سموخ وال�ستعالء، وال�سقر لي�ض اإل ابن اأراكة، وقد 

ر ِبَفْقِد اأخيه، فجناحه يدفُّ على الثرى ل ي�ستطيع النهو�ض؛ َبْله الطيران. هي�ض جناحه وُك�سِ

في �سعر طريح الثقفي نجد جملة من الت�سبيهات البيانية التي تاأثر فيها بال�سعراء الجاهليين، 

وا�ستخرج جزئياتها من �سورهم واأخيلتهم، حتى اإذا قراأناها األفيناها �سوراً معهودة لها نظائر 

))( انظر: ديوان ال�سبابة: 0)2.

اإن ك�نت قطعة واحدة،  ))) حتقيق حممد بهي الدين، الري�ط: جمع ريطة؛ وهي املالءة   ،(((/( )2( حما�سة الظرفاء 

الوراط: اخلديعة والغ�س.

))( الوح�سيات: ))).
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في تراثنا الجاهلي، ومن ذلك قوله))(:

ــي ِق ــوؤَِرّ ُم َلْيِت  ال�شُّ من  الخياُل  ــاَت  الُمْلِثِقب ــاِب  بَ ــرَّ ال ــَع  َم ــَراَة  الــ�ــشَّ يَــْفــِري 

ــِه ــِه ــْي ُوَج ــضُ  ــا� ــيَ بَ اإلَّ  ـــي  ـــِن َراَع ـــا  الم�ْشِرِقَم َراِج  ّ كال�شِ ُجــنَّــِة  الــدُّ تَحَت 

فطيف ولده ال�سليت ل يفارقه، و�سورة خياله تفري ال�سراة وهم ي�سمعون �سوت الرباب 

الم�ساحب لحركتهم لياًل، وما �سفحة وجه ابنه اإل كال�سراج في الليلة الظلماء.

وال�سورة ف�ساًل عن اأنها ت�ستلهم مفرداتها من وحي الطبيعة وطبيعة البيئة، فاإنها ت�ستمد 

اأ�سولها من �سور الجاهليين.

وقول طريح اأي�سًاً)2(:

ُدُكْم اأَْق�شِ ِحيَن  واأُْق�شى  اأَُزاُد  الــَجــَرُبمالي  ِة  ــرَّ ــُع ال ــْن ذي  ِم ــَي  ــُوِقّ تُ كما 

ويبعدونه  بالقار،  الأجرب  الجمل  يطلون  كانوا  الذين  العرب  من حياة  ا�ستمده طريح   

�سعراء جاهليون، ومنهم  الت�سبيه  اإلى هذا  �سبقه  ال�سحيح، وقد  فيظل وحيداً حتى ل يعدي 

النابغة الذبياني حين قال:

ــِد َكـــاأَنَّـــِنـــي ــي ــوع ــال اأَْجَرُب))(فـــال تَـــْتـــُرَكـــِنّـــي ب الَقاُر  ِبِه  َمْطِليٌّ  النا�ِض    اإلى 

ة، ريَّا ال�ساقين، ذات جيد  ودرج القدماء على ر�سم �سورة ح�سية جميلة للمراأة، فهي َب�سَّ

نامت  اإن  الألحان،  فيه عذوبة  ولقالئدها �سوت  ينهال،  اأن  يكاد  كالكثيب  وَقٍدّ  كالغزال، 

خالخلها فاإن قالئدها ل تنام، وهي �سورة جاهلية مكوناتها من البيئة العربية.

يقول طريح))(:

ِو�َشاُحَها َوَجــــاَل  َخــالِخــُلــَهــا  ــْت  ــاَم اأَْهــيــِلن كثيٍب  على  ــاُح  الــِو�ــشَ َوَجـــرى 

))( الأغاين )/)0)، وخمتاره )/)6).

)2( تهذيب ابن ع�ساكر )/))، واحلما�سة الب�رشية 20/2.

))( ديوان النابغة: )).

))( الل�سان )يقظ( )/))2، )قوم( 6)/)).
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ــه قـــالئـــُدَهـــا الــتــي ــَحــِلفــا�ــشــتــيــقــَظــْت مــن الأَْك الــغــزاِل  جيِد  على  ــَدْت  ــِق ُع

يتعاطى مفرداتها ومكوناتها  البيانية،  ال�سور  ا�ستلهام  القدماء في  هكذا نهج طريح نهج 

ُتْحَوى  الغنائم  المال مثَل  البيئة، حتى في مدحه لقومه ثقيف، ي�سور الحق عندهم في  من 

وُتْنَتَهب، يقول))(:

ــٌن ــَه ــْرتَ ــم تـُـْنــتَــهــُبفــمــالـُـُهــْم ُحــبُــ�ــٌض فــي الــحــق ُم ــُل الــغــنــائــم تُـــْحـــَوى ث ــث م

ت الح�سارة الأموية في اأ�سعار الثقفيين، من ذلك ما اأ�سفاه طريح على ت�سبيهاته 
َ
وقد اأَثر

و�سوره من م�سحة الح�سارة واألوانها الزاهية، فاأرانا جانبًا من الإ�سراق والجمال المتجدد، 

فقال)2( �سمن مدائحه التي ا�ستفرغها في الوليد:

ــا ـ�ــشَ ـــيـــِك الــنُـّ ـــِب ــاَداخــــالئــــُقــــُه كـــ�ـــشَ ــشَ ــ� َف فــيــهــا  ـــُر  ـــدْه ال يــعــمــُل  ل  ِر 

معنوية  �سورٍة  في  معروفه-  دليل  فهو  الب�سر-  من  ك�ساء  الوليد  من  يطلب  الذي  وهو   

فيقول))(:

الــُعــْر �ــشــاِهــُد  اإنـــه  ــَر  الــِبــ�ــشْ ِني  ال��وج��وُمفاْك�شِ ال��ق��ن��وط  ���ص��اِه��ُد  ك��م��ا  ِف 

 هذه نماذج مما حملته اأ�سعار ثقيف من ت�سبيهات التم�سوا مكوناتها من البيئة، وا�ستلهم 

بع�سهم معانيها من �سعراء جاهليين، اأما اأمية بن اأبي ال�سلت فقد ذهب في ت�سبيهاته بعيداً عن 

البيئة التي يحياها في الم�سبه، واإن كان قد عاد اإليها في الم�سبه به، فقال))(:

ــي نـَــْوِمـــِه ــُم َكــَهــاِجــٍع ف ــي ــِه ــُدَخـــــِرٌق يَ ــِه َفــيُــَهــجَّ ــشِ ــا� ــَع ــــَب نُ ــم يــْقــ�ــضِ َريْ ل

�سبه �سير القمر بالنائم الذي لم يجهد فيق�سي ريب نعا�سه.

وفي بيت اآخر �سبه النا�ض يوم الح�سر بالقطعة الكبيرة من الجراد فقال))(:

))( الأغاين )/))).

)2( اأمايل املرت�سى )/))).

))( الدر الفريد 2/))2.

))( ديوانه: )))، اخلرق: املنده�ض، يعني اأن القمر ل يتاأخر يف مغيبه اآخر ال�سهر؛ كهذا املنده�ض الذي مل يق�ض كامل 

نومه فيوا�سل �سريه.

))( ديوانه: ))2 م�ستو�سقني: جمتمعني على طاعته، زفته الريح: اأ�رشعت به.
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ــُم ــُه ــاأَنَّ َك ــداعــي  ال َمـــَع  ُرُم�ْشتَْو�ِشِقْيَن  تَْنتَ�شِ ــُح  يْ ــِرّ ال ــُه  ــْت َزَف ــَراِد  ــَج ال ِرْجـــُل 

و�سبه لون النجوم في ال�سماء بلون النبات الأ�سفر في الأر�ض الرمادية فقال:

لَْونَُها ــبَــَح  َفــاأَ�ــشْ َفْيَها  الْــُمــَهــا  ــَخ  ــشَ الإِثِْمُد))(َر� َكــاأنَّــُهــنَّ  ــاِت  ــشَ ــَواِر� ال في 

و�سبه ال�سماء ومال�ستها بالبحر الهادئ الذي لم يتموج، اأراد ِلَماَل�َسِتِه ولي�ض لجريه، يقول:

ــَهــا ـــــَرُد)2(َفــكــاأنَّ ِبـــْرِقـــَع والــَمــاَلِئــُك َحــْولَ ْج ــُه الــقــوائــُم اأَ ــَل ــَواَك ــِدٌر تَ ــشَ �

الذئبة  ابن  ت�سبيه  في  هو  كما  له،  وتاأكيداً  ال�ساعر  يريده  لمعنى  تو�سيحًا  الت�سبيه  وياأتي 

الكاثره )كمثل عديد  قبائل حمير، وكثافته وكثرته  الروم والحب�سة على  الثقفي وقع جي�ض 

َثى لها في رثائه اأخاه عمراً )كال�سقر خان 
ْ
التراب(، وكذلك في ت�سبيه ابن اأراكة لحالته التي ُير

ى  جناحه الك�سر(، وكما هو اأي�سًاً في ت�سبيه طريح لنف�سه مع الوليد في اعتذارياته باأنه ُيْق�سَ

َعد حين يق�سده، فحاله كالجمل الأجرب المطلي بالقار المعزول عن الآخرين.
ْ
وُيب

 واإما اأن ياأتي الت�سبيه زينة يزين بها ال�ساعر �سعره؛ كما في و�سف طريح اأخالق الوليد 

بقوله:

ــار ــش ــ� ــن ف�شادا))(خــــالئــــُقــــُه كــ�ــشــبــيــِك ال فــيــهــا  الــدهــر  يــعــمــل   ل 

اأو كقوله في و�سف �سفحة وجه ابنه )ال�سليت( باأنها كال�سراج:

ــِه ـــ ــه ــْي ُوَج ــضُ  ــا� ــي ب اإل  راعـــنـــي  الم�شِرِق))(مـــا  َراِج  ّ كال�شِ ُجنَِّة  الدُّ تحَت 

وياأتي الت�سبيه في اأ�سعار العرب لهدف ثالث ل نجده فيما و�سل اإلينا من اأ�سعار ثقيف، 

د بن َثْوٍر الهاللي))( منتقاًل 
ْ
وذلك لَنْقِل الو�سف ِمْن مو�سوع اإلى مو�سوع؛ مثل قول ُحَمي

))( ديوانه: ))) املها: الكواكب، الوار�سات: من الور�ض؛ وهو �سيء اأ�سفر يخرج على الرمث بني اآخر ال�سيف واأول 

ال�ستاء، اإذا اأ�ساب الثوب لّونه، الإثمد: الكحل.

)2( ديوانه: ))) برقع: ا�سم ال�سماء الدنيا، وقيل ا�سم لل�سماء ال�سابعة، �سدر: بحر، تواكله القوائم: تواكلته الرياح فلم 

يتموج، انظر: �رشح ديوان املتنبي 2/))).

))( اأمايل املرت�سى )/))).

))( الأغاين )/)0)، وخمتار الأغاين )/)6).

))( ديوانه: ))) وانظر: حميد بن ثور الهاليل: حياته و�سعره: )))-0)).
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بية: من التغزل بـ )ُجْمٍل( اإلى و�سف الظَّ

َلْت ْل�شَ تَ�شَ والِنَّطاَف  َعــاَث  الــِرّ ــاأَنَّ  َخُلوُب))(ك ــاِل  َج ــِرّ ــل ِل ــٌل  ــْم ُج لــيــاِلــَي 

متوِنها �ــشــواحــي  يـْــمـــا  اأَ ــٍة  ــيَّ ــ�ــشِ ــَوْح فَقِبيُب)2(ِب َك�ْشُحهـا  واأيــمــا  َفُمْل�ٌض 

 ثم راح ي�سف تلك الظبية، وربما يرجع فقدان هذا الهدف من اأهداف الت�سبيه؛ اإلى اأنه 

لم ت�سل اإلينا ق�سائد كاملة من اأ�سعار القوم اإل نادراً، ولعل فيما �ساع من �سعرهم اأمثلة من 

رب. هذا ال�سّ

ب- ال�شتعارة:

لال�ستعارة �سلطان على اأ�سعارهم؛ لكن هذا ال�سلطان يختلف انت�ساره في �سعر الجاهليين 

الثقفيين  �سعر  من  اإلينا  و�سل  ما  ولقلة  الإ�سالم،  بعد  جاء  َمْن  �سعر  في  انت�ساره  عن  منهم 

الجاهليين؛ فاإنه ت�سعب المقارنة بين الع�سرين فيما يتعلق بال�ستعارة؛ لر�سد حركة التطور 

التي طراأت على ال�سعر العربي الثقفي منذ الع�سر الجاهلي اإلى ع�سر بني اأمية، ولكننا نلحظ 

– بناًء على ما بين اأيدينا من اأ�سعار للثقفيين- اأن ال�ستعارة في الع�سرين الإ�سالمي والأموي 
اأكثر ظهوراً من ال�ستعارة في اأ�سعار الجاهليين.

فاإذا ما بحثنا في �سعر اأمية بن اأبي ال�سلت – وهو الأكثر �سعراً، والأغزر نتاجًا بين الثقفيين- 

فاإننا نجد اأن ال�ستعارة في �سعره نادرة، ومنها مثاًل ا�ستعارته الأنهار للنور كما في قوله:

ــُه ــْولَ َح ــوُر  ــن وال ــوِر  ــن ال حــجــاُب  ـــُدعليه  ـــَوقَّ ـــتَ ــــُه تَ ــــْولَ ــــاُر نـــــوٍر َح ــــه واأن

وعند غير اأمية نجد قول اأبي ال�سلت بن اأبي ربيعة يمدح �سيف بن ذي يزن وجي�سه بعد 

ظفره بالحب�سة، وقد ا�ستعار لهم )الأ�ْسد( ولعدوهم )�سود الكالب( فقال))(:

َفَقْد الِكاَلِب  �ُشْوِد  على  �ْشداً  اأُ ُفــالََّلاأَْر�َشْلَت  الأْر�ـــضِ  في  �َشِريُْدُهُم  َحْى  اأَ�شْ

تت. ع�ث: القروط، والِنّط�ف: الالآلئ ال�ش�فية، وت�شل�شلت: �شوَّ ))( الِرّ

، القبيب: ال�سامر. ا، �سواحي املنت: ما برز منه لل�سم�ض، الَك�ْسح: اخَل�رشْ )2( الوح�سية: الظبية، اأمْيا: اأمَّ

))( التيجان يف ملوك حمري: )))، وال�سعر وال�سعراء: )6).
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تجودان  فعيناه  وال�ستعارات،  ال�سور  من  قدر  على  نح�سل  �سلمة  بن  غيالن  �سعر  وفي 

بالدمع، ولو ا�ستطاع لجعل عامراً بين �سلوعه: يقول))(:

ــاِنعــيــنــي تـــجـــوُد ِبـــَدْمـــِعـــهـــا الـــَهـــتَّـــاِن ــشَ ــْر� ــُف ــاً وتــبــكــي فـــار�ـــَض ال ــّح �ــش

ــراً ــام ـــاِنلــو اأ�ــشــتــطــيــع جــعــلــُت مــنــي ع ــوع وكـــــلُّ حـــــٍيّ ف ــل ــش ــ� ــن ال ــي ب

بدمٍع، وهو  عيناه  فا�ست  يب�سرها وقد  اأن  له  واأنَّى  َوْهنًا،  الليل  يرعى نجوم  الذي  وهو 

الأب الملتاع لفقد اأولده، ولو ا�ستطاع لجعل نافعًا بين عكد ل�سانه، فيقول)2(:

ــضُ �ــشــاعــًة ــ� ــِمّ ــَغ ـــال عــيــنــي ل تُ تغ�شانيمــا ب ــــَرٌة  ــــْب َع ـــي  ـــِن ـــَرتْ ـــتَ اْع اإل 

طلوِعها عــنــد  الــلــيــِل  ــوَم  ــج ن دواِناأرعــــى  الـــغـــروِب  ـــَن  ِم َوُهــــنَّ  َوْهـــنـــاً 

نافعاً مــنــي  َجــعــلــُت  ا�شتطعت  ل�شانيفــلــو  َعـــْكـــِد  ــن  ــي وب ــاِة  ـــ ــه ــلَّ ال بــيــن 

ُيرى على  الوجوه، والموت  الماآتم تخم�ض  الثقفي �سورة  العا�ض  اأبي  بن  وعند عثمان 

�سبيل ال�ستعارة، فيقول))(:

ــٌم ــُرَك لـــول الــلــيــُل قــاَمــْت مــاآت ــْم ــَع َعمِرول على  الوجوَه  يخم�ْشَن  حوا�ِشُر 

ــا ــَدَم ــْع ـــِة بَ ـــنَّ ــا فــــوُت الأ�ـــشِ ــنَ ــتَ ــل �ِشْبِرواأف من  ــَرَب  اأَْق يَّ 
والخِطّ الموَت  راأى 

اإذا  الت�سبيه، وهذا ما نراه   الماديُّ عن 
ُّ
ل تختلف ال�ستعارة من حيث م�سدُرها الح�سي

 
َ
رجعنا اإلى ال�ستعارات ال�سابقة عند اأمية، وغيالن، وعثمان بن اأبي العا�ض، حين َنَقَلِت التعبير

ر عثمان الموت باأنه   بالحوا�ض، فقد �سوَّ
ُ

 بالعقل اإلى اأ�سياَء مادية ُتْلَم�ض
ُ
عن اأ�سياَء معنوية ُتْفَهم

كائن ُيرى، وا�ستعار اأمية الأنهار لالأنوار حيث العظمة والعزة الإلهية، فزاد ذلك في و�سوح 

المعاني التي اأرادها، اإلى جانب ما يوفره التعبير عن المراد بال�ستعارة من جمال فني.

المراد، في  المعنى  فني وتو�سيح  الغر�سين من جمال  توؤدي هذين  اأخرى  اأمثلة  وهناك 

))( الأغاين ))/202.

)2( الأغاين ))/)20.

))( معجم ال�سعراء للمرزباين: ))، 0)، والإ�سابة 6/))).
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اأ�سعار ال�سعراء الآخرين من بني ثقيف، فالود والإخال�ض رائدان يقودان طريحًا في معاملته 

للخليفة، وبهما تتقارب الم�سافات، يقول))(:

ُمْختََرِمي والإخــال�ــضُ  ــودُّ  ال َكثَُبيقودني  منزلي  حتى  الأر�ـــضِ  ــِد  ــَع اأبْ من 

ر، وكاأنها �سيٌء مادٌي ُيخفى، وذلك 
َ

َمر وُت�س وفي �سعر يزيد بن الحكم نرى ال�سحناء ُت�سْ

حين يقول)2(:

ِمُرَها يُ�شْ ال�شحناَء  ــَي  ِل رُّ  يُ�شِ ــي  الــداُءاأخ ــِرِه  ــْم ِغ مــن  جــوَفــه  َوَرى  حتى 

والجهل- وهو ال�سفه- �سخ�ض ُيبتَغى ويطَلب، والِحلم �سخ�ض ير�سي الحلماء، قال يزيد 

في رثاء ولده عنب�ض))(:

يُْبتََغى ْيَرِة  الَع�شِ َجــْهــُل  َذا  اإِ ــْوٌل  ــُه ــٌم ويُــْر�ــشــي ِحــْلــَمــه ُحــَلــَمــاوؤُهــاَج ــْي َحــِل

وال�سيب اإن حل فال مرحبًا به، فهو يطرد ال�سباب كما قال يزيد))(:

ــيــَلــى لَ ــــَراِق  ــــف ِب ـــاً  ـــب ـــْرَح َم َل  ــبـَـابـَـااأََل  الــ�ــشَّ ــــَرَد  َط اإْذ  ــْيــِب  بــالــ�ــشَّ َوَل 

ج- الكناية:

معانيهم  تو�سيح  ُبْغيَة  ثقيف  �سعراء  ا�ستخدمه  البياني،  التعبير  من   
ُ
اآخر اأ�سلوٌب  وثمة 

�سدة  عن  يعبر  اأن  الثقفي  ر 
ّ
المحِب اأراد  فاإذا  الكناية،  هو  وذلك  ًا؛ 

ّ
فني ًة جميلة 

َّ
جلي وتقديمها 

الحرب وهولها و�سراوتها بين عوف ومالك؛ لم يقل اإنها �سديدة مروعة، بل عبر عن ذلك 

بقوله )تترك الطفل اأ�سيبا(:

ومالٍك ــوٍف  ع بين  ُرو�شاً  �شَ اأ�شيباُعــَقــامــاً  الطفل  تــتــرك  لظاها  �ــشــديــداً 

ومدح اأمية بن اأبي ال�سلت عبد اهلل بن جدعان التيمي قائاًل: اإن علمك بما يجب عليك 

من حق القا�سد لك؛ يحملك على مبادرة المعروف وتعجيل العطاء، َكنَّى عن ذلك بقوله: 

))( الأغاين )/)))، وخمتاره )/66).

)2( الأغاين 2)/))2، واخلزانة )/6).

))( الأغاين 2)/))2، وخمتاره )/))).

))( الأغاين 2)/0)2-2)2.
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)فاأنت فرع( كناية عن ال�سرف، واأ�سل الفرع الغ�سن؛ لأنه اأ�سرف ما في ال�سجرة واأعاله))(، 

قال اأمية:

ـــــَت َفـــْرٌع ــوِق َواأَنْ ــُق ــُح ــالْ ــَك ِب ــُم ــْل ــنـَـاُءَوِع ُب والــ�ــشَّ ــُب الــمــهــذَّ لـَــَك الْــَحــ�ــشَ

وكنى اأمية بن اأبي ال�سلت عن ذل ال�سوؤال ببذل ماء الوجه فقال)2(:

ــِه ــِه َوْج بـــذُل  ـــرٍئ  لم ــْيــٍن  ِبــ�ــشَ يُنولي�ض  يَ�شِ ــوؤاِل  ــش ــ� ال بع�ُض  كما  ــيــك  اإل

ولما ُهزم الم�سركون، اأقبل اأبو محجن قافاًل، فراأته امراأة من الم�سلمين، فظنت اأنه منهزم 

فقالت:

يُِعيُرني ــاَن  ــَع ــِطّ ال َكــــِرَه  ــٌض  ــار� ف ِرَمـــْن  فَّ ال�شَّ ِبـــَمـــْرِج  نـَــَزلـُــوا  اإَِذا  ــاً  ــَر�ــش َف

فاأجاب اأبو محجن اإجابة عدها اأبو هالل الع�سكري »كناية لطيفة«. قال اأبو محجن))(:

َمِقيُلُهْم الــجــيــاِد  على  ــراَم  ــك ال ــِرياإنَّ  ــا َوتَــعــطَّ ــَه ــِل ــاَد لأَْه ــيَ ــِج ــــَذِري ال َف

وحين �سورت الفريعة بنت همام ح�سن طلعة ن�سر بن حجاج، وجمال محياه، واإ�سراق 

�سورته؛ قالت:

ـــَدٌم ـــُه َق ــٍز لَ ــْه ــن بَ ــواظــر م ــن اِجي�ــشــامــي ال الدَّ الَحاِلِك  في  ْوَرتُُه  �شُ يُء  تُ�شِ

و�سور عبد اهلل بن �سعيد الثقفي �سدة الطعن في الهيجاء وكثرة الدماء، فكنى بقوله:

ِبـــَدٍم ــَلــْت  ــْرِب �ــشُ قــد  عاب�شٌة  ــُنوالــخــيــُل  ــنَ ــثَّ ــــاُغ وال يــغــيــُب فــيــه لــهــا الأْر�ــــشَ

وحين مدح القا�سم بن اأمية بني دهمان بكرمهم وعدم بخلهم لم يقل )هم كرماء ولي�سوا 

بخالء(، واإنما قال )ل ينكتون الأر�ض(، فالبخيل ينكت الأر�ض ببنانه اأو بعود.

�شوؤالهم عــنــد  ــــض  الأر� ينكتون  ـــداِنل  ـــعـــي ـــال ــب الـــــعـــــاّلت ب ــل ــط ــت  ل

وحين يمدح ا�ستقبالهم واأنهم يه�سون ويب�سون في وجوه �سيوفهم، يعبر عن ذلك مكنيًا 

))( انظر �رشح حما�سة اأبي متام: 2/)6).

)2( ديوانه: ))).

))( انظر: ديوان اأبي حمجن ب�رشح الع�سكري: )).
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فيقول:

لها ــرى  ــتَ َف وجــوَهــُهــْم  يب�ُشُطوَن  ــِن الأَلْـــــَواِنبَــْل  ــشَ ــ� ــاأَْح ــاِء َك ــَق ــِلّ ــَد ال ــْن ِع

وحين رثى النميري الثقفي زينب؛ فاإنه كنى عن ال�سنج ذي الأوتار – وهو اآلة من اآلت 

الطرب- باأنها �ستبكيها )مرنان الع�سي( فيقول))(:

يجيبه ــِيّ  ــ�ــشِ ــَع ال ـــاُن  ـــْرنَ ِم َمــَرافــُقــْه�شيَبكيِك  ُدْرٌم  ــكــِفّ  ال ــاِن  ــنَ بَ لـَـِطــيــُف 

وعمد طريح اإلى الكناية ف�سور الحقد قد مالأ �سدور اأعدائه حتى الأذقان، فقال)2(:

ــُم ــُدوُرُه ــشُ ـــَي اأقـــوامـــاً � ــٌت ِب ــِم ــ�ــشْ ــِهــُباأُم ــتَ ـــــان تَــْل ـــى الأذق عــلــيَّ مــنــك اإل

ثقيف،  اأ�سعار  في  المادية  ِة 
َّ
ي

ّ
الح�سِ البيئة  من  ا�سُتْلِهَمْت  البيانية  ال�سور  تلك  اأن  ويالحظ 

اأ�سعار  باأ�سعار ثقيف وحدهم؛ بل هي مالحظة عامة في  ولي�ست تلك بالمالحظة الخا�سة 

قبائل العرب منذ الجاهلية اإلى اآخر الع�سر الأموي، ول ي�سّذ عن هذا الحكم اإل النادر من 

�سورهم))(.

ول ريب اأن اختالف البيئة التي كان يعي�ض فيها ال�سعراء كان يوؤدي اإلى اختالف ال�سور، 

ذلك اأن بيئة البادية غير بيئة الجبال وغير بيئة القرى، وغير البيئة القريبة من الأنهار، فاإذا ما 

تنقل ال�ساعر في هذه البيئات المختلفة جاءت �سوره متنوعة، ف�سعراء البوادي يكثرون من 

مًا اأو غير مكمم؛ كقول عبيد  ت�سبيه الظعائن وما عليها من ثياب ُحْمٍر و�سفر بالنخل مكمَّ

ابن الأبر�ض الأ�سدي))(:

ــٌة ــَق ــشَّ ــَو� ـــْخـــٌل ُم ــُم نَ ـــ ــه ــنَ ــْع مكُموَمْهَكــــــاأَنَّ ُظ بــالــِحــْمــِل  ــا  ــَه ــبُ ذواِئ ــْوٌد  ــشُ �

وقول ب�سر بن اأبي خازم الأ�سدي))(:

))( انظر: الأغاين 6/)))، وجتريده 2/)))، ورغبة الآمل )/))).

)2( انظر: الأغاين )/)))، احلما�سة الب�رشية 20/2.

))( انظر: الع�رش اجلاهلي: 220-)22.

لة بالثمار، وذوائبها: اأي اأطرافها، �سود: �سديدة الخ�رشار من الري. ))( ديوانه: )2)، ومو�سقٌة: حممَّ

))( ديوانه: 2، وحمّلم: ا�سم نهر.
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ــْت ــلَّ ــَق ــتَ ــمــا ا�ــش ــا انـــحـــنـــاُءكـــــاأنَّ ُحـــُمـــولـَــُهـــْم ل ــه ــي ـــٍم ف ـــِلّ ـــح نـــخـــيـــُل م

د بن ثور الهاللي، وكانت ديارهم بين الحجاز ونجد))(:
ْ
وكقول ُحَمي

كاأنََّها ــوِل  ــُم ــُح الْ اإلـــى  نــظــرت  ـــــُر الأ�ـــشـــاِء ِبــَجــاِنــبَــْي َحــْر�ــضِولــقــد  ُزَم

وكقول حميد اأي�سًاً)2(:

ــا ــَه ــاأَنَّ ــوِل َك ــُم ــُح ــُت اأدبــــاَر ال ــ�ــشْ ــاآنَ ــْهف ــُل ــْم َحــَواِم ــْخــٍل لــم تـُـَكــمَّ ــاِرُف نَ ــخ م

 الفرات، 
ّ
اأما بكر بن وائل فكانت م�ساكنهم بالقرب من �سواطئ الخليج العربي وغربي

ولذلك كثر في اأ�سعارهم ت�سبيه الظعائن بال�سفن، كقول طرفة بن العبد البكري))(:

ـــــْدَوًة ــِة ُغ ــكــي ــمــال ـــــدوَج ال َدِدكــــاأن ُح ـــْن  ِم ــِف  بــالــنــوا�ــشِ �َشفيٍن  خــاليــا 

واإذا تتبع الباحث اأ�سعار كل بيئة؛ لحظ اأثر البيئة في �سور �سعرائها التي تاأتي تو�سيحًا 

لمعانيهم.

المح�شنات المعنوية:

البياني من  الت�سوير  لتو�سيح معانيهم على  ثقيف  �سعراء  اتبعها  التي  الأ�ساليب  تقت�سر  ل 

اأ�سهمت في ذلك،  �سعرهم  اأخرى نجدها في  اأ�ساليب  بل هناك  وا�ستعارة، وكناية،  ت�سبيه، 

وهي ا�ستخدامهم لما يعرف بالمح�سنات المعنوية.

اأ- الطباق والمقابلة:

اأول ما ي�ستوقفنا من هذه المح�سنات: الطباق والمقابلة، وكالهما مبني على اأ�سا�ض من 

الجمع بين الأ�سداد في ال�سعر والنثر، فاإذا كان الجمع بين ال�سدين كان طباقًا، واإذا كان بين 

اأكثر من �سدين كان مقابلة))(.

))( ديوانه: )) والأ�ساء: النخل ال�سغار، وَحْر�ض: جبل يف ديار عب�ض.

. م: مل ُتَغطَّ )2( ديوانه: )))، واملخارف: جماعة النخل مل ُتكمَّ

))( ديوانه: )، )، واحِلْدج: من مراكب الن�ساء، واخلاليا: ال�سفن العظام، والنوا�سف: جماري املاء اإىل الأودية، وَدِد: ا�سم 

مو�سع، اأراد: كاأنَّ حدوجها بالنوا�سف خاليا �سفني.

))( انظر: العمدة: 6))، 0)).
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العقل  في  تقوم  اإذ  ب�سده،  ومعناه  �سد  �سورة كل  في جالء  البالغية  فائدتهما  وتكمن   

مقارنة بين كل منهما، كما قال القائل:

ــدُّ ّ ــشِ ــ� ــُه ال ــنَ ــشْ ــ� ــدُّ يُــْظــِهــُر ُح ــش ــ� وال

ـــاءوقال الآخر: ـــي ـــش ـــدهـــا تـــتـــمـــايـــز الأ� ـــ�ـــش وب

ومن اأمثلة الطباق قول اأمية بن اأبي ال�سلت:

الذي القاِهِر  �شوى  يَْبَقى  ول  يَْمَهُد))(َفيَْفنَى  لي�ض  دائماً  ويُْحيي   يميُت 

فطابق بين )يفنى( و)يبقى( وبين )يميت( و)يحيى(. ومنه قوله اأي�سًاًً:

وي�شتفي ال�شوؤاُل  الجهَل  يقتل  المعاِيُن)2(وقــد  المهمَّ  ـــَر  الأم عــايــَن   اإذ 

فطابق بين )يقتل( و)ي�ستفي(.

ومن الطباق اأي�سًاً قول اأبي محجن الثقفي:

َح�َشٍب ذو  وهو  يوماً  المرء  يُقتر  الَحِمِق))(قد  العاِجِز  �شواُم  يثُوُب  وقد 

ــِتــِه ــاُل يـَــْومـــاً بــعــد ِقــلَّ ــم ــُر ال ــثُ ــْك ــد يَ بالورِقق الَْجْدِب  بَْعَد  الُعْوُد  ي  ويْكتَ�شِ

فطابق بين )الإقتار(- بمعنى الإقالل- وبين )يثوب(. وبين )ذو ح�سب( �ساحب المكانة 

بين  الثاني طابق  البيت  الو�سيعة. وفي  المنزلة  ال�سعيف ذو  الرفيعة و)العاجز الحمق( وهو 

)يكثر( و)قلته(.

والطباق كثير في �سعر اأبي محجن، فمنه قوله اأي�سًاًً:

ــا ــَه ــتُ ــرْك ــمــا ت تَْلَعُب))(وقــــال لـــي الـــنـــدمـــاُن ل ــت  اأن اأم  منك  هــذا  ــدُّ  ــِج اأاأل

))( انظر: امل�ستدرك على �سعر اأمية.

)2( ديوانه: )0) ويف اأمايل القايل )/))، و�سمط الالآيل )/62)، والرو�ض الأنف 2/))، واألف باء 2/)).

اأي نه�سوا وكرثوا  اإليه قومه:  اأي�سًا مبعنى يكرث، ثاب  تاأتي مبعنى يرجع، وتاأتي  20 وكلمة يثوب  اأبي حمجن:  ))( ديوان 

يكرثون  لأنهم  }؛  } القراآن  ويف  لل�سالة،  النا�ض  جمع  هو  الأذان:  يف  والتثويب  حوله، 

عنده، انظر: ديوان اأبي حمجن ب�رشح اأبي هالل الع�سكري: 20.

))( ديوان اأبي حمجن: )).
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فطابق بين )الجد( و)تلعب( لبيان جدية تركه الخمر وبعده عنها.

ومن الطباق قول كنانة بن عبد ياليل الثقفي:

َّــنَــا اأَن الــَحــقَّ  ــِت  ــالَ َق اإِْن  َعــِلــَمــْت  ـــْد  نُِقيُمَهاَوَق الــُخــُدوِد  ْعَر  �شُ انْثَنَْت  َما  اإَِذا 

ــَهــا ــِريــ�ــشُ ــَن �ــشَ ــي ــِل ـى يَ بُــهــا َحــتَـّ ــِقّ الــُمــِبــيــِن َظــُلــوُمــَهــانُــَقــِرّ ــَح ــْل ـــَع ِل ـــْرِج َويَ

ُبها( و)يرجع(، وبين )�سري�سها( 
ّ
 فطابق بين )انثنت( و)نقيمها(. وفي البيت الثاني بين )ُنَقِر

و)ظلومها( اأي: مظلومها.

ومـن ذلـك اأي�سـًاًً قـول الحـارث بن كلـدة الثقفي؛ معاتبًا اأمية بن اأ�سـيد بن عـالج الثقفي:

نـَـْفــُعــُه الأبـــاِعـــَد  يغ�شى  مــن  ُربَّ  اأقـــاِربـُــْهاأل  الــمــمــات  حتى  ـــِه  ِب وت�شقى 

ــُه ــالُ ــن ــُد ي ــي ــع ــب ــال ـــٌر ف ـــْي �شاِحبُْهفــــاإن يــــُك َخ ــَك  عــِمّ فابن  �شرٌّ  ــُك  ي واإن 

فطابق بين )الأباعد( و)اأقارب(، وفي البيت الثاني طابق بين )خير( و)�سر(، وبين )البعد( 

و)ابن عمك(. ونجد بين ال�سدر والعجز في البيت الثاني مقابلة، اأراد ال�ساعر بوا�سطة الطباق 

والمقابلة بيان المفارقة لما ينال البعيد من خير يحرم منه القريب، واأن خيره لغيره ل لأهله.

وقول الفريعة بنت همام عن ن�سر بن حجاج:

ـــَدٌم ـــُه َق ــٍز لَ ــْه ــن بَ ــواظــر م ــن اِجي�ــشــامــي ال الدَّ الَحاِلِك  في  ْوَرتُُه  �شُ تُ�شيُء 

بيا�ض غرته، وح�سن طلعته، وجمال  لبيان  الداجي(؛  بين )ت�سيء( و)الحالك  فطابقت 

�سورته.

وقولها اأي�سًاً:

ــاِئــَرٍة ِبــ�ــشَ فــيــهــا  اأُِرْد  لـــم  نــاِجاأمــنــيــٌة  ـــْن  َوِم فيها  ِمــْن هــالــٍك  والــنــا�ــض 

فطابقت بين )هالك( و)ناج(. والأمثلة كثيرة على هذا النوع من المح�سنات.

فاإذا تفح�سنا �سعر ثقيف في الع�سر الأموي؛ وجدنا هذا النوع من المح�سنات المعنوية 
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ال�سامتين و�سرورهم،  بين موقفين: موقف  العتذار  في مجال  يطابق  فهو  �سعر طريح،  في 

وموقف النا�سحين واإ�سفاقهم، يقول))(:

ِتنَا بََهْي�شَ ــُروٌر  ــ�ــشْ َم ــَمــاتـَـِة  الــ�ــشَّ ـــُذو  ُمْكتَِئُبَف ــَفــاِق  والإ�ــشْ يَحِة  النَّ�شِ ُذو  َو 

ويقابل بين )الع�سر( و)الغنى(، فهما اأمران ل يدومان، يقول)2(:

منَقِطٌع ــَر  ــ�ــشْ ــُع ال ـــاأن  ب يعلمون  ــد  مــنــَقــِلــُبق لبـُــــدَّ  ــغــنــى  ال واأن  يـــومـــاً 

هذه  تقت�سي  حكمية  �سياغة  البيت  في�سوغ  للغني،  اإخوة  للفقير،  اأعداًء  النا�َض  ويرى 

المقابلة، يقول))(:

ــٍع ــدق ـــِلّ م ـــك ـــضُ اأعـــــــداٌء ل ـــا� ـــن للمكِثِروال ـــــوٌة  واإخ الـــيَـــَديْـــِن  ــِر  ــْف ــشِ �

ويتو�سع في ذلك ليقابل بين الحروف كما كان القدماء يفعلون، فيقول))(:

ُم�ْشَجَلٌة للعافين  منك  ــْم«  ــَع »نَ ــا  ــٌة خــلــُقوم ــَم ــي ــشِ مـــن الــتــخــلــق لــكــْن �

َت بها �شْ فانطَلُقوا�شاَهْمَت فيها وفي »ل« فاختُ�شِ ـــذِمّ  وال »ل«  بـ  ــوٌم  ق وطــاَر 

المعنيين  بين  فيقابل  المح�سنات  من  النوع  هذا  يكثر  اأي�سًاًً  الحكم  بن  يزيد  �سعر  وفي 

المت�سادين فيقول:

ــــ ـــِق ـــتَّ ــــــْوُل ال ــــــَح ــــُر ال ــــِت ــــْق ــــد يُ الأَِثيُم))(ق الــَحــِمــُق  ويـُــْكـــِثـــُر  يُّ 

فبين )ُيْقِتر( و)ُيْكِثر( طباق، وبين )التقي( و)الأثيم( كذلك طباق، فهو يقابل بين المعنيين 

المت�سادين؛ ليزيد المعنى الذي يريده و�سوحًا.

وفي موطن اآخر يقول:

))( انظر: تهذيب ابن ع�ساكر )/))، وخمتار الأغاين )/66).

)2( انظر: الأغاين )/))).

))( انظر: الدر الفريد لبن اأيدمر ورقة ))2/اأ، وعيون التواريخ )/)).

))( انظر: الأغاين 6/)0)، 02).

))( الل�سان )حمق(.
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ــــ ـــْن ــــــــــريٍء �ـــشـــتـــئـــيـــُم ِم يئيُم))(كـــــل ام ــهــا  ــن م اأو  الـــعـــر�ـــضُ  ـــه  ـ

ـــ ــح َذِميُم)2(والـــــنـــــا�ـــــض مــــبــــتــــِنــــيــــاِن م اأو  الـــبـــنـــايَـــِة  ـــوُد  ـــم ـ

البديعي، كما في  اللون  اأمثلة متكررة لهذا  الثقفي نجد   وفي �سعر الحجاج بن يو�سف 

اأ�سرى دير  اإلى عبد الملك بن مروان؛ م�سوغًا ما فعل في قتل  ر�سالته واأبياته التي بعث بها 

الجماجم؛ فقال:

ــوادٍة ه ذي  مــن  �شالَْمَت  مــن  ــْهاأ�ــشــاِلــُم  ــاِربُ ــَح ــي ُم ــاإن ــالــْمــُه ف ومـــن لـــْم تُــ�ــشَ

ِحِه ِلنُ�شْ ال�شفيَق  اأُْدِن  لــم  اأنـــا  َعــَقــاِربـُـْهاإذا  ــيَّ  اإل تَ�ْشِري  ــذي  ال ــضِ   ــ� َواأُْق

ــي ِت ــَودَّ ــو َم ــرُج ــْن يـَـتَّــِقــي يــوِمــي وي ــَم ــْهَف ــبُ نَــَواِئ َجــمٌّ  ــُر  ــدْه وال غــداً  ويخ�شى 

و)اأُْق�ِض(،  )اأُْدِن(  بين  قابل  الثاني  البيت  وفي  و)المحاربة(،  )الم�سالمة(  بين  فطابق   

و)ال�سفيق( و)الذي ت�سري اإلي عقاربه(.

 ِعَظمَ المقابلة بين �سخ�سين: اأحدهما ي�سعى في 
ُ
 وفي �سعر الأجرد الثقفي مفارقة ُتْظِهر

في�سمر  الك�سر،  ينوي  والآخر  وتعقاًل،  ر�سداً  الك�سر  ال�سدع، وجبر  لراأب  وال�سلح  الخير 

العداء وال�سقاق �سفاهة وبالهة، يقول:

ـــَر َعــْظــَمــُه ــن اأ�ــشــعــى لأْجـــبُ ــا بـــال م َك�ْشِريم �َشَفاَهِتِه  من  وينوي  حفاظاً 

اإلى غير ذلك من اأمثلة الطباق والمقابلة المبثوثة في اأثناء �سعرهم الجاهلي وغير الجاهلي، 

نفو�ض  في  ما  اأثر  لإحداث  التعمد  اأو  ال�سنعة  ولي�ض عن طريق  عفواً،  اإل  تِرُد  تكن  لم  التي 

الثاني  القرن  اآخر  ال�سعراء في  اإنما تكلفها  ال�سامعين، فكانت �سنعتهم طبيعية غير متكلفة، 

الهجري.

))( الل�سان )اأمي(.

)2( الل�سان )بنى(.
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ب- التكرار:

وثمة اأ�سرٌب اأخرى من المح�سنات المعنوية �ساركت في تو�سيح معانيهم واإبرازها؛ مثل 

التكرار، وهو اأن يكرر ال�ساعر لفظًا اأو معنى من المعاني، واأكثر ما يقع ذلك في الألفاظ دون 

المعاني، وله موا�سع يح�سن فيها وموا�سع يقبح فيها))(، ويكون التكرار لأ�سباب مختلفة، 

فمنها ما يكون على �سبيل الت�سوق وال�ستعذاب، ومنه ما يكون على �سبيل الفخر وال�ستعالء، 

 عنه، اأو على �سبيل العتاب، اأو غير ذلك.
ّ
اأو على �سبيل التعظيم للمْحِكي

من ذلك قول ابن الذئبة الثقفي:

ــــْن َمــَفــْر ـــُرَك مـــا ِلــْلــَفــتَــى ِم ـــْم ـــَع ـــوِت يـَــْلـــَحـــُقـــُه َوالـــِكـــبَـــْرلَ ـــم ــــَع ال َم

ـــَرٌة ـــْح ـــشُ ــى � ــفــت ــل ـــا ل ــــُرَك م ــــْم ــــَع َوَزْرلَ ــــْن  ِم ــــُه  لَ اإِْن  َمـــا  ـــُرَك  ـــْم ـــَع لَ

 وقد اأراد ال�ساعر من ذلك التكرار الم�سحوب بالق�سم تاأكيد معنى واحد؛ هو اأن ل مفر 

من الموت، ولو كان الفتى يت�سنم جباًل عاليًا فال عا�سم له، ول منجي له من الموت الذي 

يلحقه ويالقيه حتى في الكبر.

ومن التكرار اأي�سًاً قول كنانة بن عبد ياليل بن عمرو الثقفي:

ــــٌة ـــْذك فــيــهــم راأَف ـــاأخ ــرو ل ت ــم ــَزُحيــا ع ــْم يَ ـــُم َحـــَذَر امـــرىٍء َل  احـــَذْرُه

ِبَجِحيِمها َطِلي  كالم�شْ تـُـــْنــــَزُحواحــَذْرُهــُم  ــــوم  ي ــــلَّ  ك ـــَة  ـــراب ـــق ال اإنَّ 

ومـن التكـرار قول عمـرو بن م�سـعود بن معتب الثقفي؛ مخاطبًا معاوية بن اأبي �سفيان:

َجرا �شَ لـَـنَــا  المبدي  الملُك  اأيــهــا  َجرايــا  �شَ يُوِلنَا  ــْم  لَ لنا  ْخٌر  �شَ كــان  لو 

وعمرو قد عا�ض اإلى اأن اأ�سن، فهو يذكر لمعاوية ما كان بينه وبين اأبيه �سخر من �سداقة 

ومودة، فكاأنه ينعى ما مني به في زماٍن غير زمانه، وقد تغير به الحال فلقي من ال�ساأم والملل 

توجعه  بالتاأكيد  والثاني  الأول  ال�سطرين  )�سجرا( في عجزي  يلقه، مكرراً  لم  ما  وال�سجر 

وتبرمه، و�سوء حاله و�سكايته.

))( انظر: العمدة: 62).
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التي  ا�سم هند  اإلى المحبوب: قول يزيد بن �سبة مكرراً  الت�سوق   ومما جاء على �سبيل 

يهفو اإليها قلبه وُت�سبي فوؤاده، ول باأ�ض بهذا التكرار لال�سم كما يقول ابن ر�سيق: »ول يجب 

لل�ساعر اأن يكرر ا�سمًا اإل على جهة الت�سوق وال�ستعذاب، اإذا كان في تغزل اأو ن�سيب«))( 

قال يزيد بن �سبة:

ــــبَــــا َقـــلـــبـــي ـــــــــى هـــــنـــــٍد �ــــشَ ـــياإل ـــِب ـــ�ـــشْ ـــا يُ ـــهــــ ـــــــٌد مـــثـــُل ـــــــْن َوِه

ــــــــٌد َغــــــــــــــاَدٌة َغـــــْيـــــَدا ــــــــْن ــــِبَوِه ــــْل ُغ ُجـــــْرثـــــومـــــٍة  مــــــْن  ُء 

الـــنـــا�ـــضُ َوَجـــــــــــَد  اإِْن  ــــــا  كالُحــــــــــــِبّوم الأَْدواِء  مــــــــــــن 

ـــــــــــرا ـــــــــجَّ بـــــهـــــا الإع ـــــــِبلـــــقـــــد ل ـــــُر بـــــال َذنْ ـــــْج ـــــَه �ــــــضُ وال

ــــٍد ــــْن ـــــــ�ـــــــضِ ِمــــــــْن ِه ــــا اأَْق ــــم ــــيول ــــِب ــــْح ــــــهــــــا نَ ومـــــــن جــــــاراِت

دا بــــهــــنــــد  ــــــــــدي  وج ئــــــمــــــاً يـــــــــــــزداد عـــــــن غـــــــِبّاأرى 

ومن التكرار ما يكون على �سبيل ال�ستعالء والفخر بالذات، ومنه قول يزيد بن الحكم)2(:

ب�شيِفِه الـــبـــالَد  ــَح  ــت ف الــــذي  ــــي  ــنــي الــــزمــــاِن الــغــاِبــِرواأب ــب ـــا ل ـــه ـــاأَذلَّ ف

رايــًة ك�شرى  ــَن  اب �شلب  ــذي  ال الكا�ِشِرواأبــي  كالُعَقاِب  تخفُق  الملِك  في 

ٍب ُمــَكــذَّ غيَر  ــْرُت  ــَخ َف فــخــرُت  ــِرواإذا  ــاِخ ــَف ال ـــاَر  ـــَخ َف ــــِه  ِب اأدقُّ  ـــراً  ـــْخ َف

الأمثال ووظيفتها في �شعرهم:

لما كانت ال�سور البيانية والمح�سنات المعنوية و�سيلة لتو�سيح معانيهم واإبرازها؛ فاإنهم 

ا�ستخدموا كذلك الأمثال الح�سية للغر�ض نف�سه، ذلك اأن المثل يتوافر فيه من اأ�سباب البيان 

ما يجعله و�سيلة راقية من التعبير، اإذ نجده يكثف ق�سة في كلمات موجزة مع اإ�سابته للمعنى، 

))( ابن ر�سيق: 60).

)2( اأمايل الزجاجي: ))2، واخلزانة )/)).

Thaqeef_Book.indb   232 24/5/10   2:44 PM



233

ُبُه 
ّ
ُتُه في الذهن، وُيَقِر

ّ
ُده ويَثِب وجودة الت�سبيه با�ستخدامه))(، َفَغاَيُة الَمَثل اأنه يجلو المعنى ويوؤِكّ

ُل)2(.
ْ
ا ُعِرَف وَحِفَظ ِمْن َقب اإلى المتلقي لكونه ِممَّ

والمثل فيما اجتمع لدى الدرا�سة من اأ�سعار بني ثقيف منذ الجاهلية اإلى اآخر ع�سر بني 

اأمية؛ كما يقول ابن ر�سيق: »يجري مجراه في اأ�سعار العرب لذلك الزمان، اأي اإنه اإنما ياأتي 

الح�سناء، مع ما  ال�سعر كال�سامة في خد  ليكون زينة في  قلياًل دون تكلف،  ال�سعر  ثنايا  في 

يقدمه من جالل المعنى المراد؛ فالمثل في �سعرهم يختلف عن المثل في �سعر بع�ض المولَّدين 

الذين اأُْغِرُموا به، وتكلفوه فاأكثروا منه في �سعرهم؛ ك�سالح بن عبد القدو�ض«))(.

حين نطالع �سعر اأمية بن اأبي ال�سلت نجد له بيتًا ماأخوذاً من مثل عربي �سائر، يقول اأمية:

ـــُمـــُلـــو ـــــــــــَواِب الْ ــــضُ اأَبْ ــــو� ــــُم َفاِتْح))(ُدْع ـــَخـــْرِق  ـــْل ِل َوَجــــاِئــــٌب  ِك 

يتًا 
ّ
اإنه كان رجاًل دلياًلً ِخِر ْمِل())( قالوا: 

َّ
ِمي�ِض الر

ْ
وهو من المثل القائل )اأَْهَدى ِمْن ُدَعي

ِمي�ُض هذا الأمر( اأي: العالم به.
ْ
غلب عليه ال�سم، فيقال: )هو ُدَعي

التزامه  بن مروان مدى  الملك  لعبد  ي�سور  اأن  الثقفي  يو�سف  بن  الحجاج  اأراد  وعندما 

اأو  واأنه حينما عاقب  الدولة والحفاظ على م�سالحها،  المطلق بوحدة  واإيمانه  واإخال�سه، 

قتل في دير الجماجم- الذين يعاتبه الخليفة عليهم- اإنما عاقب الخارجين عن �سرعية خالفة 

البيت الأموي، موؤكداً له اأنه �سديد الولء للخليفة حري�ض على طاعته، منفذ لأوامره، راغب 

في اإر�سائه، في�ستعين بمثلين فيقول:

ــي ــق واأت ر�ـــشـــاك  اأبـــغـــي  ل  ــــا  اأن ــْهاإذا  ــبُ ــواِك ك ــــوارى  ت ل  فــيــومــي  اأذاك 

)ل ُتواَرى كواكبه(: �سربه مثاًلً ل�سدة الأمر.

))( انظر: جممع الأمثال )/6.

)2( انظر: العجاج: حياته ورجزه: ))).

))( انظر: العمدة: ))).

))( البيت لأمية يف ديوانه:، 20 وكتاب العني 2/))) وتاج العرو�ض ))/2)) )دعم�ض(.

))( انظر: جمهرة الأمثال 2/))) وخزانة الأدب 6/2)2 والدرة الفاخرة 2/))) وامل�ستق�سى )/2)) وثمار القلوب: 

)0) والأمثال )/))) وجممع الأمثال )/0)).
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وفي البيت الثاني يقول:

ــوُزُه اأَُج ل  ا  �شَ الِرّ َحــِدّ  َعَلْى  بي  ــْف  َحاِلبُْهَوِق رَّ  ــدَّ ال يُْرِجَع  حتى  ْهِر  الدَّ َمــَدى 

ِع())( وهذا محال.
ْ
ر رُّ في ال�سَّ ِجَع الدَّ

ْ
وهو ماأخوذ من المثل القائل: )حتى َير

وحينما تعب النميري من كثرة تطوافه في الأر�ض، وهرب اإلى اليمن، ومكث فترة في 

عدن، وخيال الحجاج يطارده ول يفارقه، ا�ستعان بمثلين في بيتيه ليقول في البيت الأول:

ــهــا ــِب ــُرْح ـــالد ِب ـــدي �ــشــاقــت ب مــكــاِنهـــاك ي ــل  ك ْفـــُت  طـــوَّ ــد  ق كــنــُت  واإن 

ْحِبَها()2( وي�سرب لمن يتحير في 
ُ
وهو ماأخوذ من المثل القائل: )�ساَقْت عليه الأر�ُض ِبر

اأمره. وفي البيت الثاني يقول:

بي تطيُر  منك  الــعــنــقــاُء  كــانــت  ـــيفلو  ـــَراِن تَ ــدَّ  تَــ�ــشُ اأن  اإل  ــَك  ــتُ ــْل ــِخ ل

وهو ماأخوذ من مثلين اأحدهما: )َحلََّقْت ِبِه َعْنَقاُء))( ُمْغِرٌب())(؛ وهو َمَثٌل ي�سرب لما 

 منه))(. وثانيهما: )طارت بهم العنقاء()6(.
َ

ُيِئ�ض

 قال ابن الطلبي: كان لأهل الر�ض نبي يقال له )حنظلة بن �سفوان(، وكان باأر�سهم جبل 

َعُدُه في ال�سماء، قيل: فكانت تنتابه طائرة كاأعظم ما يكون، لها عنق طويل  يقال له )دمخ( َم�سْ

بة، فكانت تكون على ذلك الجبل  ُمْنَت�سِ الطير، فيها من كل لون، وكانت تقع  اأح�سن  من 

، فانق�ست على �سبي فذهبت به، 
ُ
تنق�ض على الطير فتاأكله، فجاعت ذات يوم واأعوزها الطير

ف�سميت عنقاء )ُمْغِرب( باأنها ُتْغِرُب بكل ما اأخذته.

))( انظر: جممع الأمثال )/)0) ومتثال الأمثال 20/2) وامل�ستق�سى 2/)).

)2( جممع الأمثال 2/2)).

))( والعنقاء: طائر عظيم معروف ال�سم جمهول اجل�سم، واأغرب اأي: �سار غريبًا، واإمنا و�سف هذا الطائر باملغرب لبعده 

من النا�ض، ومل يوؤنثوا �سفته؛ لأن العنقاء ا�سم يقع على الذكر والأنثى كالدابة واحلية، ويقال: عنقاء مغرٌب على ال�سفة 

ومغرٍب على الإ�سافة، انظر جممع الأمثال 2/2)).

))( انظر: جممع الأمثال )/00) وخزانة الأدب )/2))، )))، ))/))) واحليوان )/)2) والل�سان )/))) )ملع(.

َيْت عنقاء؛ لأنه كان يف عنقها بيا�ض كالطوق، ويقال: لطول يف عنقها. ))( قال اخلليل: �ُسِمّ

خزانة   ،(( ملجهول:  الأمثال  وكتاب   (2(/( الفريد  والعقد   ((0/2 وامل�ستق�سى   (26/2 الأمثال  جممع  انظر:   )6(

الأدب )/))) وجمهرة الأمثال 6/2) والل�سان )/))) )غرب(، )ملع(، )عنق(.
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 ثم اإنها انق�ست على جارية ف�سمتها اإلى جناحين لها �سغيرين ثم طارت بها، ف�سكوا ذلك 

اإلى نبيهم، فقال: اللهم خذها، واقطع ن�سلها، و�سلط عليها اآفة. فاأ�سابتها �ساعقة فاحترقت، 

ف�سربت العرب بها مثاًلً في اأ�سعارها.

فاإنه  اإليه،  ي�سيئون  وهم  اإليهم  يح�سن  باأنه  قومه  مع  حاله  الثقفي  الأجرد  ي�سور  وحينما 

ِرُب في البيت الأخير مثاًلً فيقول: َي�سْ

ـَه الــَقــَطــا ــم َكــَمــْن نَــبَـّ ـــ ــاه تَ�ْشِريواإنــــي واإيَّ ل  الطْيُر  باتَِت  تُنبَّْه  ــْم  لَ َولَــْو 

اًل َلنام())(.
ْ
والبيت فيه معنى المثل ال�سائر: )لو ُتِرَك الَقَطا َلي

الخمر ونقاءها؛ �سرب لذلك  اأن ي�سور �سفاء  الحكم  اأم  بن  الرحمن  اأراد عبد  وعندما 

مثاًلً في اأنك ترى فيها )قذى العين(؛ وهو مثل ي�سرب في كل ما دق و�سغر وخفي، يقول:

وبينَها ـــي  ـــاِف الأَثَ بين  تــرى  اأَبَـــاِنوكــاأ�ــضٍ  اأُمَّ  ــُت  ــازْع ن َقـــْد  ــِن  ــْي ــَع الْ ـــَذى  َق

واأراد الحارث بن كلدة اأن يقدم ن�سيحة ل�سديقه الذي اأخطاأ في اختياره، فاأزجى له مثاًلً 

�سائراً يقول: )ال�سعيد من وعظ بغيره()2(، قال الحارث:

�َشَلَفْت خــبــرٍة  َعــْن  ل  اخــتــيــاَرَك  ــُراإن  الــبـَـ�ــشَ يــخــطــُئ  ومــمــا  الـــرجـــاُء  اإل 

ــٌة ــَظ ِع ـــرِه  ـــْي َغ ــي  ف لـَـــُه  الــ�ــشــعــيــَد  ــُراإن  ــبَ ــتَ ــْع وُم تحكيٌم  ــاِرِب  ــج ــت ال وفـــي 

اأي اإن ذا الَجِدّ من اعتبر بما لحق غيره من المكروه، فيجتنب الوقوع في مثله. وكان اأول 

ثد بن �سعد، اأحد َوْفِد عاد الذين ُبِعثوا اإلى مكة ي�ست�سقون لهم، فلما راأى ما 
ْ
من قال ذلك َمر

ثد، وكتم اأ�سحاُبه اإ�سالَمه، ثم اأقبل 
ْ
في ال�سحابة التي ُرِفَعْت لهم في البحر من العذاب اأ�سلم َمر

اَرى كاأنكم �سَكاَرى، اإن ال�سعيد من وعظ بغيره، ومن لم يعتبر الذي 
َ
عليهم فقال: ما لكم َحي

بنف�سه يلقى نكال غيره، فذهبت من قوله اأمثاًل.

وا�ستعان الحجاج بن عتيك الثقفي بمثل هو في الأ�سل بيت �سعري، فقال:

))( جممع الأمثال للميداين )/)))، )/)).

)2( جممع الأمثال للميداين 2/)))، والأمثال النبوية )/)6)، وجمهرة الأمثال )/2)) وزهر الأكم )/)6) وف�سل 

املقال: )2) وكتاب الأمثال: )22 وكتاب الأمثال ملجهول: 2) وامل�ستق�سى )/)2).
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ـــــــــــــــــــارْه ـــــــذا الإم ـــــــب الحجارة))(يــــــــا ح َعــــَلــــى  َولـَـــــــــْو 

 وهو مثل قاله م�سعب بن عبد اهلل بن الزبير: اإنما قال ذلك عبد اهلل بن خالد بن اأ�سيد حين 

قال لبنه: ابن لي داراً بمكة، واتخذ فيها منزًل لنف�سك. ففعل، فدخل عبد اهلل الدار فاإذا فيها 

َنه بالحجارة المنقو�سة، فقال: لمن هذا المنزل؟ قال: هذا المنزل الذي 
َّ

منزل قد اأجاده وَح�س

اأعطيتني. فقال عبد اهلل: يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة!

ويا لالأ�سف �ساعت بقية اأبيات الحجاج بن عتيك الثقفي، فلم ي�سلنا منها اإل هذا البيت، 

ولهذا لم ن�ستطع معرفة بقيتها اأو منا�سبتها.

ق�ض  يوم  الثقفي  عمير  بن  عمرو  بن  م�سعود  بن  عبيد  اأبا  الثقفي  محجن  اأبو  رثى  ولما 

الناطف فقال:

لَنَا ــَن  ــرْك ت مــا  المنايا  ــلَّ  �ــشُ ــلَّ  �ــشُ ل الــــَورُقيــا  ـــــِدّ ــــِه مــا ُه عــــّزاً نــبــوُء ِب

ُف 
َ
()2(؛ وهو مثل ي�سرب لمن ل ُيْعر ٍلّ لَّ بُن �سُ فا�ستخدم اأبو محجن المثل القائل: )�سُ

المنايا! ومثله قول جذيمة الأبر�ض: )يا  اأ�سل  اأن يقول: ما  اأبوه. واأبو محجن يريد  هو ول 

لَّ م� تجري به الع�ش�( والع�ش� فر�س جذيمة، ركبه� مواله )قي�شر( ونج�، وتورط جذيمة  �شُ

ّل، وُقّل بن ُقّل؛  ّل بن �سُ َيها؛ لأنها تجري بغير �ساحبها، ويقال: فالن �سُ
ْ
فقال: ما اأ�سل َجر

اإذا لم يعرف اأ�سله))(.

ا عاتب يزيد بن الحكم ابن عمه عبد الرحمن بن عثمان بن اأبي العا�ض قال: ولمَّ

ــد َكــتَــْمــتَــُه ِويبـــدا مــنــك غــ�ــضٌّ طــالــمــا ق ـــدَّ ُم اأُمُّ  ابــِنــَهــا  داَء  ــَمــْت  َكــتَ كما 

ِوي ي�سرب بها المثل لمن يوري بال�سيء عن غيره ويكني به عنه، واأ�سل المثل اأن  فاأمُّ ُمدَّ

خاطبة من الأعراب خطبت على ابنها جارية، فجاءت اأمها اإلى اأم الغالم لتنظر اإليه، فدخل 

َزلَِّة  بذلك كتمان  اأرادت  البيت.  بعمود  اللجام معلق  فقالت:  ي؟  ِمّ
اأُ يا  ِوي  دَّ

اأَاأَ فقال:  الغالم 

))( انظر: جممع الأمثال للميداين )/0)6، والفاخر: 6)).

)2( انظر: جممع الأمثال للميداين 2/)))، وجمهرة الأمثال )/2)، والل�سان ))/)6) )قلل(، ويف الل�سان )�سلل(.

))( انظر: ديوان اأبي حمجن: )2.
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البن و�سوِء عادته))(.

وحين يعظ يزيد بن الحكم ابنه بدراً فاإنه يمتاح من معين التراث واأمثال ال�سابقين؛ ُمَدِلّاًل 

على اأن ل نعيم يبقى، واأن ل بوؤ�ض يدوم بهذا المثل، فيقول:

ـــــاَل ـــــا، َف ـــــيَ ـــــدنْ ـــُمَوتـَـــــــْخــــــــرُب ال ـــي ـــِع نَ ول  ـــــــــــُدوُم  يَ ـــــضٌ  ـــــوؤ� ب

ــــ ـــْن ــــــــــرىٍء �ـــشـــتـــئـــيـــُم ِم ــُمكـــــل ام ــي ــِئ يَ ـــا  ـــَه ـــْن ِم اأو  الــــِعــــْر�ــــضُ  ــــُه  ـ

واأ�سله مثل �سربه اأكثم بن �سيفي فقال: )كلُّ ذاِت َبْعٍل �َسَتِئيم(، قال ال�ساعر:

ــــٌك فــتــبــيــنــي ــــال تئيُم)2(اأفـــــاطـــــم اإنــــــي ه الــنــ�ــشــاء  ــل  ك تــجــزعــي  ول 

يقال: اآمت المراأة تئيم اأُُيومًا؛ اأي: �سارت اأِيّمًا، وقوله: )�ستئيم( اأي: �ستفارق بعلها فتبقى 

بال زوج))(.

الأ�سرار  حفظ  �سيمه  من  اأن  ذكر  وباأخالقه؛  بنف�سه  يفخر  اأن  محجن  اأبو  اأراد  وحين   

وكتمانها فقال:

ُعُر�ٍض َعــْن  النَّْجاَلَء  ْعنََة  الطَّ ــُة الــُعــنُــِقواأطــَعــُن  ــْربَ ــشَ ــِه � ــي ــرَّ ِف ّ ــ�ــشِ واأكـــتُـــُم ال

 وهو ناظر فيه اإلى المثل القائل: )ال�سر اأمانة())(، وفي الحديث المرفوع: »اإذا حدث 

الرجل بحديث ثم التفت، فهو اأمانة، واإن لم ي�ستكتمه«))(.

الثقفيون و�سمنوها  اقتب�سها  العرب  اأمثال  اأخرى من  نماذج  �سبق  ما  اإلى  اإ�سافة   ونجد 

اأ�سعارهم، فلم�سناها في �سعر يزيد بن الحكم الثقفي، و�سعر اأبي محجن الثقفي، و�سعر طريح 

الثقفي، وغيرهم.

))( هكذا روى ابن منظور يف الل�سان )دوا(.

)2( البيت لمرىء القي�ض يف امل�ستق�سى 226/2 ومل اأقع عليه يف ديوانه، وبال ن�سبة يف جمهرة الأمثال 2/)))، انظر: 

جممع الأمثال للميداين )/0).

))( انظر: جممع الأمثال )/0).

))( انظر: جمهرة الأمثال )/0)) وف�سل املقال: 6) وكتاب الأمثال: )) وامل�ستق�سى )/)2) وجممع الأمثال 2/)2).

))( انظر: اإحتاف ال�سادة املتقني 6/6)2 وال�سنن الكربى 0)/ ))2 ومو�سوعة اأطراف احلديث النبوي ال�رشيف )/2)2.
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واإذا كانت تلك الأمثال مما كان �سائعًا بين العرب؛ فاإنا قد بحثتا في �سعر ثقيف ع�سى اأن 

يكون لهم من اأ�سعارهم ما جرى مجرى الأمثال؛ فوجدت اأن اليو�سي))( قد اأن�سد لأمية بن 

اأبي ال�سلت اأبياته في مدح عبد اهلل بن جدعان القري�سي التيمي التي يمكن اأن تجري مجرى 

الأمثال، قال اأمية:

َكــَفــاِنــي ـــْد  َق اأَْم  ــي  ــِت ــاَج َح ــاُءاأَاأَْذُكــــــــُر  ــيَ ــَح الْ ــَك  ــتَ ــَم ــي �ــشِ اإِنَّ  ــــاوؤَُك  ــــيَ َح

ـــــَت َفـــْرٌع ــوِق َواأَنْ ــُق ــُح ــالْ ــَك ِب ــُم ــْل ــنـَـاُءَوِع ُب والــ�ــشَّ ــُب الــمــَهــذَّ لـَــَك الْــَحــ�ــشَ

ــا ــاَه ــنَ ـــٍة بَ ـــْكـــُرَم ـــــَك ُكــــلُّ َم ــاُءَواأَْر�ـــــشُ ــَم ــشَ ــــــــَت لَـــَهـــا � ـــٍم َواأَنْ ـــْي ـــو تَ بَـــنُ

ـــاٌح ـــبَ �ـــشَ يـُــــَغـــــِيـّــــُرُه  ل  ــاُءَخــــِلــــْيــــٌل  َمــ�ــشَ َوَل  الْــَكــِريْــِم  ــِق  ــُل ــُخ الْ ـــِن  َع

ــاً ــْوم يَ ـــْرُء  ـــَم الْ ــَك  ــْي ــَل َع ـــى  ـــنَ اأَثْ ـــاُءاإَِذا  ـــنَ ـــثَّ ـــِه ال ـــشِ � ـــرُّ ـــَع ـــــْن تَ ــــاُه ِم ــــَف َك

ـــَح َمــْكــُرَمــًة َوَمـــْجـــداً يْ ـــِرّ ـــاِرْي ال ـــبَ ــتـَـاُءتُ ّ الــ�ــشِ ـــَرُه  ـــَح اأَْج ــُب  ــْل ــَك الْ ــا  َم اإَِذا 

قال اليو�سي)2(: »والذي ُيَتَمثَُّل به كثيراًً منه هو قوله: )اأاأذكر حاجتي.. البيت(. وقوله: 

ِرُب وا�سح. )خليل ل يغيره.. البيت( مع الذي بعده، وقد يقرن بينهما، والم�سْ

وكثيراًً ما ين�سد ال�سادات ال�سوفية: كريم ل يغيره �سباح«))(.. وذلك في الثناء على اهلل 

عز وجل.

ومن تلك الأ�سعار التي جرت مجرى الأمثال قول اأبي محجن الثقفي))(: )وينفع اأهله 

الرجل القبيح( و)تحت الرغوة اللبن ال�سريح(، قال اأبو محجن:

�ُشَلْيٍم ـــْن  ِم الْـــَفـــَواِر�ـــَض  ــِل  تَــ�ــشَ ــُحاألَــــْم  ــْي ــــْوٌر ُمــ�ــشِ ــــْوتُ ـــــَو َم ــَة َوْه ــَل ــشْ ــ� ــنَ ِب

ِخــــْرٌق ـــــَو  َوْه ــــــــــاْزَدَرْوُه  َف ــَقــبــيــُحَراأَْوُه  ـــُل الْ ُج ـــرَّ ـــُع اأَْهــــَلــــُه ال ـــَف ـــْن َويَ

ــِهــْم ــْي ــُه َعــَل ــتَ ــالَ ــ�ــشَ ــْوا َم ــشَ ــ� ــْخ ــِريْــُحَفــَلــْم يَ ــُن الــ�ــشَّ ــبَ ـــَوِة الــلَّ ْغ ـــِرّ َوتَــْحــَت ال

))( انظر: زهر الأكم يف الأمثال واحلكم )/0)).

)2( زهر الأكم يف الأمثال واحلكم )/0)).

))( زهر الأكم يف الأمثال واحلكم )/0)).

))( ديوان اأبي حمجن: 2).
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ثم اإني وجدت في ن�سيج اأ�سعارهم ما يوؤلّف مادًة لأَْن ي�سنع منها العرب اأمثاًل، وتجري 

�ساعرة  اأو  ل�ساعر  اأبيات  اأو عن  ثقفية،  عن حكاية  تعبيراً  المثل  فكان  اأقواًل،  األ�سنتهم  على 

الأدبي  التراث  خزانة  في  ر�سيفاتها  اإلى  ت�سم  جديدة،  ثقفية  اإ�سافة  بذلك  ف�سار  ثقفية، 

الإن�ساني الخالد.

ق�سة  نتاج  وهو  َثِقيٍف())(؛  فِقيِد  ِمْن  ُه 
َ
)اأَْتي القائل:  المثل  في  العرب  قالته  ما  ذلك  من   

الأخوين اللذين كانا بالطائف في الجاهلية، وقد تزوج اأحدهما بامراأة من بني ُكنَّة، ثم رام 

ته فعجز  �سفراً، فاأو�سى بها اأخاه الذي كان يتعهدها بنف�سه، فذهبت بقلبه ف�سني، واأخذت قوَّ

اأخوه فوجده على تلك الحال، فا�ستطب له الحارَث بَن  عن الم�سي ثم عن القعود، وجاء 

كلدة- طبيب العرب -الذي لم يجد به علًة من مر�ض، ووقع له اأنَّ ما به من ِع�ْسق، فدعا 

بخمر َوَفتَّ فيه خبزاً فاأطعمه اإياه، ثم اأتبعه ب�سربة منه، فتحرك �ساعة ثم نف�ض راأ�سه فقال:

ـــــا ـــــي ــــى الأب ــــل ــــــي ع ــــــــا ب ــــــْهاأِلــــــــمَّ ــــــنَّ ــــــُزْرُه نَ بــــالــــِخــــيــــِف  ِت 

ــــلُّ ــــت ــــح ــــــــــــــــــــــَزاٌل ثـــــــــم ي ُكــــــنَّــــــْهَغ بـــــنـــــي  ُدوَر  بـــــهـــــا 

ــــ ـــي ـــنَ ـــْي ـــَع ــــــــــــَزاٌل اأحـــــــــــوُر ال ـــــْهَغ ـــــنَّ ـــــــــِن فــــــي مــــنــــِطــــِقــــِه ُغ

فعرف اأنه عا�سق، فاأعاد عليه الخمر فقال:

ــــوا ــــُم ــــَل ــــرة ا�ــــشْ ــــجــــي ـــــا ال ـــــه وِقــــــــُفــــــــوا كــــــي تُــــَكــــلَّــــُمــــوااأي

ــــــ ـــــن الْ ـــــٌة م ـــــزن ــــُمَخـــــــَرَجـــــــْت م ــــِح ــــْم ــــَح ــــــــــا تُ ــــــبَـــــْحـــــِر َريَّ

ـــــــــــْز ــــتـــــي َوتَ ُعــــــــــُم اأَِنّــــــــــــــــي لــــهــــا َحــــــُمهـــــــي مـــــــا َكـــــنَـّ

يوم  ْجَها. فقال: هي طالق ثالثًا  َفَتَزوَّ اأخي هي طالق ثالثًا  يا  فقال:  به،  ما  اأخوه  فعرف 

اإليه ثائب من العقل والقوة، ففارق الطائف وهام في البر، فما ُرئي بعد  اأتزوُجَها. ثم ثاب 

ِرَب به المثل و�سمي فقيد ثقيف. ذلك، فمكث اأخوه اأيامًا ثم مات كمداً على اأخيه، ف�سُ

))( انظر: امل�ستق�سى )/)) والدرة الفاخرة )/)) وجمهرة الأمثال )/))2 وجممع الأمثال )/))).
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ة())(؛ وهو َمَثٌل من اأمثال اأهل المدينة 
َ
بُّ ِمَن اْلُمَتمِنّي �سَ

ومن ذلك اأي�سًاً ما قالته العرب )اأَ

�سار في �سدر الإ�سالم، والمتمنية: هي الفارعة بنت همام الثقفية التي ع�سقت ن�سر بن حجاج 

ثم لهجت  به،  الوجد  اأح�سن زمانه �سورة، ف�سنيت من حبه، ودنفت من  ال�سلمي، وكان 

اَها، فمر عمر بن الخطاب ذات ليلة بباب دارها ف�سمعها تقول:
َ
ير بذكره حتى �سار ذكره ِهِجّ

ــَربـَـَهــا َفــاأَ�ــشْ خمٍر  اإلــى  �شبيٍل  مــن  اِجهــل  َحجَّ ــِن  بْ ِر  نَ�شْ ــى  اإل �شبيٌل  ــْل  َه اأم 

المتمنَّى، فلما راآه بهره  الفتى  المتمنية؟ فعرف خبرها، فا�ستح�سر  فقال عمر: من هذه 

مَّ َلَك، اأما واهلل لأُِزيَلنَّ عنك 
جماله، فقال له: اأاأنت الذي تتمناك الغانيات في خدورهن! ل اأُ

َتُه، ثم تاأمله فاإذا هو اأجمل. فقال: واأي ذنب لي  ام فحلق ُجمَّ رداء الجمال. ثم دعا بالَحجَّ

في ذلك؟ قال: �سدقت، الذنب لي اأن ترْكُتَك في دار الهجرة. ثم اأركبه جماًل و�سيره اإلى 

بن حجاج  ن�سر  المتمنَّى  �سيرت  قد  اإني  َلِمي: 
ُّ

ال�س بن م�سعود  اإلى مجا�سع  الب�سرة، وكتب 

بُّ من  �سَ
َوُقْلَن: )اأَ ْبَن بها المثل 

َ
ر اإلى الب�سرة. فا�ستلب ن�ساُء المدينة لفظة عمر َف�سَ ال�سلمي 

المتمنية( ف�سارت مثاًل.

 وهذا لي�ض ب�سيء اإذا ما قي�ض بما ذهب مثاًلً من اأ�سعار بني اأ�سد، اأو ما ذهب َمَثاًل من �سعر 

هذا الفحل اأو ذاك من فحول ال�سعراء.

اإن ما �سبق الحديث عنه من ال�سور البيانية، والمح�سنات المعنوية، والأمثال، ُيَعدُّ �سربًا 

من ال�سنعة في ال�سعر، لكن هذه ال�سنعة كما لحظنا لم تكن متكلَّفًة؛ كما هو الحال لدى 

واأ�سباههما-  الوليد،  بن  تمام، وم�سلم  كاأبي  العبا�سي-  الع�سر  �سعراء  من  ال�سنعة  اأ�سحاب 

واإنما هي و�سيلة من و�سائل التعبير الفني عند ال�سعراء عامة، نجد اأمثلتها في اأ�سعارهم، كما 

نجد لها اأمثلة في اأ�سعار �سائر القبائل، وتتميز عندهم جميعًاً بمزية واحدة هي الطبع وعدم 

التكلف.

ة الفاخرة )/))2 وخزانة الأدب )/0)، ))، ))، وجممع  ))( انظر: امل�ستق�سى )/20 وجمهرة الأمثال )/))) والدرَّ

الأمثال 2/))2.
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م�شادر معانيهم:

ل�سك اأن الأمثال التي ا�ستمدها �سعراء ثقيف مما توارثه العرب تعد من م�سادر المعاني 

التي وردت في اأ�سعارهم، ولكن نجد اإلى جانب هذا الم�سدر م�سادر اأخرى، منها اأخبار 

الجاهليين  اأ�سعار  في  واأعرافها  واأوابدها،  الجاهلية،  ومعتقدات  رها، 
َ
وِعب ال�سابقة  الع�سور 

األ�سنة الطيور  األ�سنة العامة من اأخبار وق�س�ض وحكايات على  والمخ�سرمين، وما دار على 

والحيوانات، وما كان من معرفتهم بالحروب والمعارك والأيام، وما ا�ستجد بعد الإ�سالم من 

اأفكار دينية اأو �سيا�سية اأو مذهبية، مع التاأثير القراآني في اأ�سعار من جاء بعد الإ�سالم خا�سة، 

 الثقفي، ورَفَدْتُه بروافد عديدة من المعاني المختلفة.
َ
ِت ال�سعر

َ
كل ذلك كان مادة اأَْثر

ْوَنها، والعقائد التي 
َ
 تلك الحياة التي كانوا َيْحي

َ
اإن من يقراأ �سعر ثقيف يجد في اأ�سعارهم اأثر

يعتقدونها، والعادات والأعراف التي كانوا يراعونها، فمن م�سادر معانيهم تلك الأحداث 

الج�سام، والخطوب العظام التي حدثت في الجاهلية، منها ما ذكره اأبو ال�سلت بن اأبي ربيعة 

ب�ساأن حادثة الفيل، حين اأراد اأبرهة الحب�سي هدم الكعبة بجي�سه وفيله ماّراً بالمغم�ض، وقد 

جاء ومعه ملوك كندة واأبطالها فهم مالويث في الحروب �سقور، وكانت غمًة وكاآبًة جالها 

ربُّ رحيم، فاآياته ثاقبات ل يماري فيهن اإل الكفور، اإْذ فروا جميعًاً خائفين مذعورين بعد 

اأن بعث اهلل عليهم طيراً اأبابيل فاأهلكتهم. قال اأبو ال�سلت))(:

ـــاٌت ـــب ـــاق ث ـــــا  ـــــنَ رِب اآيـــــــــات  ــوُراإن  ــف ــك ال اإل  فـــيـــِهـــنَّ  ـــاري  ـــم ي ل 

ــلٌّ ــك ـــَل والــــنــــهــــاَر ف ـــي ـــل ـــَق ال ـــل ـــدوُرخ ـــق ـــُه م ـــابُ ـــتَـــِبـــيـــن حـــ�ـــش ُمـــ�ـــشْ

ـــٌم ـــي َرِح َربٌّ  الـــنـــهـــاَر  ــو  ــجــل ي ـــم  ـــا َمـــْنـــثُـــوُرث ـــَه ـــاُع ـــَع ـــشُ بــــَمــــَهــــاٍة �

حتى ــض  ــ� ــِمّ ــغ ــم ــال ب ــل  ــي ــف ال ــ�ــض  ـــــه مـــعـــُقـــوُرحــب ـــــاأن ـــو ك ـــحـــب ظـــــل ي

وقد مرت معنا اأبيات للمحبر الثقفي اأن�سدها م�سجاًل بها تلك الحرب التي وقعت بين بني 

مالك وبني ن�سر بن معاوية على الأحالف من ثقيف؛ فكان مما قاله:

))( انظر: ال�سرية النبوية: )/)).
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بينَهْم رَّ  ال�شَّ َث  رَّ
اأَ ــْن  ِمــمَّ ُكــْنــُت  ــاَوَمــا  ــُدبَ ــْن ــا وُج ــاَه ــنَ ــنَّ مــ�ــشــعــوداً َج ــك ول

بينَُهْم ــرَّ  الــ�ــشَّ ــبـَـا  اأنْــ�ــشَ ثقيٍف  ــِريــَعــْي  اأَنْ�َشبَاَق حين  ــَزٌع  ــْن َم َعْنَها  يَــُك  ــْم  ــَل َف

ومالٍك عــوٍف  بين  ــُرو�ــشــاً  �ــشَ اأَ�ْشيَبَاِعــنَــاقــاً  الطفَل  ــُرُك  ــْت تَ لَظاَها  �شديداً 

والإق�سام  العزيمة  ب�سبب  جحرها  من  الحية  اإخراج  اأن  واأوابدهم  العرب  اأوهام  ومن   

عليها، يقول الجاحظ: »وقد قالت ال�سعراء في الجاهلية والإ�سالم في رقى الحيات، وكانوا 

يوؤمنون بذلك وي�سدقون به«، ومنهم من زعم اأن اإخراج الحية من جحرها اإلى الراقي اإنما 

كان للعزيمة والإق�سام عليها، ولأنها اإذ َفِهَمْت ذلك اأََجاَبْت ولم تتمنع.

 ويبدو اأن اأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي كان معروفًا بذلك، اإذ يرى الجاحظ اأن النابغة قد 

ذهب في الحيات مذهب اأمية بن اأبي ال�سلت وعدي بن زيد وغيرهما، قال اأمية))(:

اأخرجها ــاُء  الــرْقــ�ــشَ الَحْتَفة  ــُموالــَحــيَّــُة  والــَقــ�ــشَ اهلِل  ــاُت  ــن اآم ــا  ــِرَه ــْح ُج مــن 

�َشِمَعْت اأَْو  الإن�شان  با�شمها  دعا  َرَزُماإذا  ــِيــهــا  َمــ�ــشْ ــي  ف بـــدا  الإلــــه  ذاَت 

�َشِمَعْت ــذي  ال لــول  ــٌة  ِحــمَّ خلفها  الِحَمُممن  ُجــْحــِرهــا  فــي  ثَبتَّها  ــان  ك قــد 

ــُر وادعــــٍة ــي ــــاٌب حـــديـــٌد وكــــفٌّ غ يَُمن ّ وال�شِ والــقــوِل  مختِلٌف  والــُخــْلــُق 

لها اأََجــــْبــــَن  ــاٍء  ــم ــش ــاأ� ب ُدعـــيـــَن  ـــُماإذا  ـــكـــِل وال اهلل  ــه  ــري ــت ــع ي ـــٍث  ـــاف ـــن ل

ــا ــَه بَ ــذَّ ع ــــاَن  ك رٍبّ  ــُة  ــاف ــخ م َع�َشُملـــول  اأنــيــاِبــهـــــا  فــي  ــُع  ــُل ــْظ تَ ــاَء  ــرج ع

وقال اأي�سًاً في الحية واإبلي�ض الذي كلمه اآدم من جوفها)2(:

ـــِه ـــْدي ـــا لَ ـــه ـــبُ ّ ـــَربَِ ـــى تُ ـــع ـــــِذي الأف ــاُبَك تُــ�ــشَ ــا  ــه ــَل ــشَ اأَْر� الـــِجـــِنـّــِيّ  َوِذي 

))( انظر: ديوان اأمية، 62)-)6)، احلتفة: املوت والهالك، الرق�ساء: التي فيها نقط �سواد وبيا�ض، اآمنات: مفردها اآمنة، 

واأراد بها الق�سم الذي يذكره احلاوي لتخرج احلية، الّرَزم: عدم القدرة على النهو�ض هزاًل اأو اإعياء، وهذا اإ�سارة اإىل 

: اأراد كفَّ احلية على الت�سبيه، واأراد به ما  زحف احلية يف �سريها، احِلّمة: املوت، واجلمع حمم، احلديد: القاطع، َكفَّ

لديها من ا�ستعداد لل�رش دائم، اعرتاه: اأ�سابه، النافث: اأراد به احلاوي، تظلع: تعرج، الع�سم: ُيْب�ٌض يف املرفق والر�سغ 

تعوج منه اليد والقدم.

)2( انظر ديوان اأمية: 0)).
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يـــاأَمـــنَـــْنـــهـــا ـــِة  ـــيَّ ـــِن ـــم ال ربُّ  ــاُبفــــال  ــتَ ــتَ ــ�ــشْ يُ ـــَح  ـــبَ ـــشْ اأَ� الـــِجـــِنّـــيُّ  ول 

ومن العرب من يزعم اأن كل �سيء ينطق، وكان ذلك والحجارة رطبة، قال اأمية))(:

تَقيهم لـَــُهـــْم  ــَض  ــو� ــبُ لَ ل  ُهـــْم  ـــاُبواإْذ  ِرَط ــْم  ــُه لَ ــاَلِم  ّ ــشِ ــ� ال ــْخــر  �ــشَ واإْذ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــام يـــنـــطـــُق كـــــلُّ �ـــشـــيٍء ـــِك الـــُغـــَراُببــــاآيــــِة ق ـــدي وخـــــاَن اأمـــانـــَة ال

وكــان من اأوهام العرب واأوابدهم اأن القزعة التي على راأ�ض الهدهد، ثواب من اهلل تعالى 

الرائحة  يجعلون  واأنهم  راأ�سه،  على  قبرها  ماتت جعل  لما  لأنه  لأمه؛  بره  من  كان  ما  على 

المنتنة التي فيه ب�سبب تلك الجيفة التي كانت مدفونة في راأ�سه، وفي ذلك يقول اأمية)2(:

ــَحــابَــٍة ــُل �ــشَ ــشْ ــ� ـــَراَد الــهــدهــُدَغــْيــٌم وَظــْلــَمــاٌء َوَف ـــتَ ـــَن وا�ـــشْ اأزمـــــاَن ُكـــِفّ

ــا ــَه ــنَّ ــِج ــيُ ـــــــِه ل ــي الــــَقــــَراَر لأُِمّ ــِغ ــب ـــي قـــفـــاه يَـــْمـــَهـــُدي ــهــا ف ــي ــى عــل ــن ــب ف

ــِه ــِل ــْم ــَح ــلَّ ِب ــَق ــتَ ــشْ ــا� ــاً ف ــئ ُدمــهــداً وطــي ــــاأَوَّ ــــتَ يَ ول  يحملها  ــر  ــطــي ال فـــي 

َحْمِلَها ــالــِح  ِبــ�ــشَ ــِزي  ــُج ف ــــِه  اأِمّ ــن  ــُدم ــِق ــْف ـــَف ظــهــره مـــا تَ ـــلَّ ـــــداً وك ول

ــازٍة ــجــن ــى ِب ــشَ ــ� ـــُح مــا َم ـــْدلَ الُم�ْشنَُدفـــتـــراُه يَ الجديُد  اختلف  ومــا  ِمْنها 

 ومن العرب من يعتقد اأنهم حين ي�ستد عليهم الجدب، ويعم القحط، ويحتب�ض المطر، 

ي�سوقون البقر اإلى الأطواد، ويعلقون في اأذنابها ال�سجر، وي�سرمون فيها النيران ا�ستمطاراً، 

ْوَن اأن ذلك من اأ�سباب ال�سقيا، قال اأمية:
َ
َوَير

ــا ــن ــال ــــُل ب ــــيَّ ــــَخ ــــنـَـــٌة اأزمـــــــــٌة تُ ِريَرا))(�ــــشَ �شَ فيها  اِه  للِع�شَ ــرى  ت ــِض  �

ــْو ــون بــاقــر الــ�ــشــهــل لــلــطَّ ــوق ــش ــ� تـــبـــوَراوي اأن  ــًة  ــي ــش ــ� خ ـــَل  مـــهـــازي ِد 

))( انظر ديوان اأمية: )))، ))).

)2( الأبيات يف احليوان )/)))، ونهاية الأرب 0)/ ))).

))( احليوان )/66) وانظر ذلك عند اأبي الفوز حممد اأمني البغدادي ال�سهري بال�سويدي يف كتابه )�سبائك الذهب يف معرفة 

قبائل العرب(، فقد عقد فيه بابًا هو الباب الثاين ع�رش بعنوان: يف ذكر نريان العرب يف اجلاهلية: )6).
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الأْذ ــِر  ــَك ــشُ � ــي  ف ــراَن  ــي ــن ال ــَن  ــدي البُُحوَرا))(عــاق تهيج  كيما  َعــْمــداً  ــاِب  نَ

عليهم ـــهـــاَج  ف ــا  ــه ــلُّ ك ــوْت  ــت ــش ــا� �شبيرا)2(ف �شبيٍر  ـــى  اإل ــْت  ــاَج ه ــم  ث

ـــ ــْط ــَق ــال ـــُم ب ـــشَ ـــْر� ـــــــُه تُ ل ممطوَرا))(فــــراآَهــــا الإِ جنابُهـْم  واأمــ�ــشــى  ـــِر 

األ�سنة  وكانت معرفتهم بالأخبار، والق�س�ض، والحكايات، والأحاديث التي تدور على 

الديك  ق�سة  مثاًلً  ذلك  ومن  �سعرية،  اأبياتًا  منها  في�سوغون  وتمدهم،  ال�سعراء  ترفد  العامة؛ 

للغراب، واأنهما �سربا الخمر عند الخمار، ولم  الديك كان نديمًا  اأن  والغراب، وحديثها: 

يدفعا الثمن، وذهب الغراب لياأتيه بالثمن، واأبقى الديك رهينا محبو�سًا عند الخمار، وفي 

هذا يقول اأمية))(:

ــِه ــِب ــي ــِب ـــراِب َح ـــغ ُم�َشاِبيَاَوَمــــْرَهــــنَُــــُه عـــن ال وَخـــاَن  َمــْرهـــــونــاً  فــاأوفــيــَت 

ــَرى تَ َكــَمــا  ّــــي  اإِِن ــُك  ــدي ال َعــَلــْيــِه  ِرَداِئــيَــااأدلَّ  ــاَك  ـــ وه �شاأني  على  ــْل  ــِب ــاأْق ف

�شاعًة الــدهــِر  مــن  تـَـْلــبَــْث  ل  ــَك  ــتُ ــْن ــااأِم ــيَ ــاآِب َم تــــوؤوَب  حــتــى  ِن�شَفهـا  ول 

ُطُلْوِعَها عند  ال�شم�ُض  تُْدِرَكْنَك  ــاول  ــيَ ــَواِئ ث يـَــُطـــوَل  اأَْو  ــْم  ــِه ــْي ِف ــَق  ــَل ــاأْغ ف

ـــوُزُه ـــُح ـــراُب والــــــرداُء يَ ـــغ ــاً واأمــانــيــافــــردَّ ال ــاذب ــــداً ك ــِك َوْع ــدي ـــى ال اإل

اإلى اأن يقول))(:

ـــُه َزْولُ َزاَل  اإْذ  ــُك  يْ ــِدّ ال ــنَّ  َظ ــَفــاِديَــاُهــنَــاِلــَك  ُم ل  اأن  ــُل  ــْي الــلَّ ــِه  ــْي َعــَل ــــاَل  َوَط

�شرخًة طــرَّب  ْبُح  ال�شُّ ــاَء  ــشَ اأ� ــيَــافلما  نــداِئ �شمعَت  ــل  ه غــــراُب  ــا  ي األ 

ُمــِجــيــبُــُه ثـَـــمَّ  ــــاَن  َك لـَـــْو  ِه  ُوِدّ ــاعــلــى  ــيَ ــَواِت ــْدٍق ُم ـــاَن �ــشِ ـــْدَم ـــُه نَ ــــاَن لَ َوَك

ُكلََّها الأَْر�َض  ِرُب  يَ�شْ الُْغَراُب  َعاِنيَاَواأَْم�َشى  الَقِدّ  في  يُْك  الِدّ َحى  َواأَ�شْ َعِتيقاً 

))( الع�ساه: نوع من �سجر الرب له �سوك.

)2( فا�ستوت: م�ستها النار، ال�سبري: اجلبل.

))( تر�سم: من الر�سم وهو العالمة.

))( ديوان اأمية: 6)) – ))).

))( ديوان اأمية: ))) – ))).
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ــُر لُــبَّــُه ــْم ــَخ ــَب ال ــَه ــشْ � ــا اأَ ــمَّ ــاَفـــَذِلـــَك ِم ــاِديَ ــِر َع ــْي ــطَّ ـــَن ال ــاً ِم ــان ــْدَم ـــــاَدَم نَ َونَ

عن  الجلودي،  عن  اهلل،  عبد  بن  الح�سن  اأحمد  اأبو  به  اأخبر  ما  بالأخبار  معرفتهم  ومن 

المغيرة بن محمد، عن اإبراهيم بن عبد الرحمن، عن العتبي، عن اأبيه قال: خرج اأبو �سفيان 

ابن حرب في جماعة من قري�ض وثقيف يريدون بالد ك�سرى بتجارة، فلما �ساروا ثالثًا قال 

اأبو �سفيان: اإنا في �سيرنا هذا لعلى خطر؛ لأنا نقدم على ملك لم ياأذن لنا في القدوم، ولي�ست 

بالده لنا بمتجر، فاأيكم يذهب، فاإن اأ�سيب فنحن براآء من دمه، واإن يغنم فله ن�سف الربح؟ 

فقال غيالن بن �سلمة الثقفي: اأنا اأم�سي بها، وقال))(:

ــَرْت ُحــ�ــشِ اإذ  ــالَن  ــْي َغ اأبـــو  ـــي  راآن ــُقفلو  ــبَ ـــُه َط ـــالَ ـــٍر َم ـــاأَْم ـي الأمــــــوُر ب َعــنَـّ

بينَُهَما ـــَت  اأن ــــٌب  َوَرْه َرْغـــٌب  وال�شَفُقلــقــاَل  النْف�ِض  ــْوُل  وَه الحياِة  حبُّ 

ــٍة ــُرَم ــْك وَم ــٍد  ــْج َم ــيــٌف على  ُمــ�ــشِ الـــَوِرُقاإمـــا  تُْهِلُك  فيمن  ــَك  لَ ــوٌة  ــش اأُ� اأَْو 

ُه، 
َ

َنْف�س  
َ
ن اأ�سفرين و�َسَهر

ْ
َثْوَبي  

َ
اأبي�َض طوياًلً َجْعداً، فتخلََّق وَلِب�ض فخرج في العير، وكان 

وقعد بباب ك�سرى حتى اأذن له، فدخل عليه و�سباٌك من الذهب بينه وبينه. فقال له الترجمان: 

يقول لك الملك، ما اأَْدَخَلَك بالدي بغير اإذني؟ فقال: ل�سُت من اأهل عداوٍة لك، ولم اأكن 

جا�سو�سًا، واإنما حملُت تجارًة فاإْن اأردَتَها فهي لك، واإن كرهَتَها رَدْدُتها. قال: فاإنه ليتكلم 

اإْذ �سمَع �سوت الملك، فخر �ساجداً، فقال له الترجمان: يقول لك الملك ما اأ�سجدك؟ قال: 

قال:  ف�سجْدُت.  الملك،  �سوَت  فظننُتُه  الأ�سوات،  ترتفع  ل  حيث  مرتفعًا  �سوتًا  �سمعت 

ف�سكر ذلك له، واأمر له بنمرقة تو�سع تحته، فراأى فيها �سورة الملك، فو�سعها على راأ�سه، 

فقال له الترجمان: الملُك يقول لَك بعْثَنا بها اإليك لتقُعَد عليها. قال: قد علمُت، ولكن راأيت 

 .
ّ
ر

ُ
عليها �سورة الملك فو�سعتها على اأكرم اأع�سائي. فقال له: ما طعاُمَك في بالدك؟ قال: الب

اأُُطمًا  له  َبَنى  َمْن  معه  ثمنها، وبعث  باأ�سعاف  التجارة  منه  ا�سترى  ثم   .
ّ
ِر

ُ
الب فقال: هذا عقُل 

 بالطائف. قال اأبو محجن)2(:
َ

بالطائف، فكان اأوَل اأُُطٍم ُبِني

))( تاريخ الطربي 6/)0)، الأغاين ))/206، لطف التدبري: 0)2، والإ�سابة )/)6.

)2( ديوان اأبي حمجن: )).
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ِجياَدُه لِك�ْشَرى  ــَدى  اأَْه الــذي  ي  ووُقـــوُفوَعِمّ ــٌل  ُمــْر�ــشَ ِمْنَها  الــبــاِب  ــدى  ل

ـــُه ــاَن وَربَـّ ــم ــرج ــتَّ ــــى ال ــَة لَق ــيَّ ــشِ ــ� ــوُفَع ــُك اُه َفـــــْرداً والــــوُفــــوُد ُع ــــــاأدَّ ف

َفاُنها؛ كما قال طريح الثقفي:
ْ
 الداِر وِعر

ُ
ر ومن المعاني المتداولة اأي�سًاً َتَنكُّ

تكْن ـــْم  َولَ الــِقــَفــاَر  ــَن  َم ــِدّ ال ــِرتَ�ْشتَْخِبُر  ــْخــِب ــت ــ�ــشْ ــى ُم ِلـــتَـــردَّ اأخــــبــــاراً عــل

ــارٍف ع ــٍب  ــْل َق ــَن  ــْي بَ تحُكُم  ُمْنِكِر))(َفــَظــَلــْلــَت  ـــــْرٍف  َوَط ــِه  ــِت ــبَّ اأح ــى  ــنَ ــْغ َم

وقد اأخذه طريح من قول امرئ القي�ض:

ـــــــُه ـــــــْت اآيُ ـــن طــــلــــٌل ُدِر�ـــــــشَ ـــم ـــــضِل ـــــر� ـــُف الأَْح ـــال ـــش ـــــَرُه � ـــــيَّ وغ

ـــُن مــــن حـــــادٍث ـــي ـــع الأَنُْف�ِض)2(تُــــْنــــِكــــُرُه ال ــَغــُف  �ــشَ ـــُه  ـــِرُف ـــع وي

 ومن المعاني المتداولة بين ال�سعراء اأنهم و�سفوا �سرعة الناقة لخوفها من ال�سرب والزجر، 

اأو يفعل بها اأحد فعاًل يذعرها فيجعلها ت�سرع، اأو خوفها من عواء ذئب في الفالة، فتظل في 

اال�شتحث�ث  اإلى  ف�حت�جت  ال�شير،  اأتعبه�  قد  غيره�  اأخرى  ونوق  الرحلة،  مع طول  ن�ش�ط 

والزجر.

قال طريح:

ــاِعــَهــا َمــَرحــاً ــُرُج ِمــْن اأَنْــ�ــشَ ــْخ بََحاتــكــاُد تَ �شَ اأَْو  ِبالِبيِد  َعــَوى  اأَْر�ــضٍ  ابـْـُن  اإَذا 

هو ناظر فيه اإلى قول الكميت في و�سفه ناقًة:

َرُب))( تُ�شْ �ِشَواُهنَّ  مْن  اأخرى  ِبَزْجَرِة 

وقول اإبراهيم بن هرمة:

))( انظر: الأنوار وحما�سن ال�سعراء: ))2.

)2( انظر: حما�رشات الأدباء )/))). ويف البيت الثاين َخْرم.

))( انظر: ديوان الكميت: )/)))، و�سدر البيت:

َا َفَكاأَمنَّ ــُنــٍق  اأَِي يف  َبْت  ْو�سَ اْع�سَ اإَِذا 
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اإَِذا الــِجــبَــاِل  بين  ــْن  ِم ــُرُج  ــْخ تَ َعاِج))(تــَكــاُد  َغْيِرها  لأُْخــَرى  غيري  َقاَل  ما 

ونجد في �سعر الثقفيين معاني م�ستركة بين ال�سعراء، من ذلك ق�سيدة يزيد بن �سبة الثقفي 

اُبٌه كبير بينها وبين ق�سيدة عقبة بن �سابق اأحد ال�سعراء الجاهليين)2(،  في و�سف فر�سه، فثمة َت�سَ

وبمقارنة الق�سيدتين نجدهما متفقتين معنى ولفظًا، وقافية ووزنًا، فال اختالف بين البيت 

عند يزيد والبيت عند عقبة اإل في كلمة واحدة فقط، ومن ذلك قول يزيد:

ـــــه ـــــي ـــــوام ــــــن ح ــــــي ــــــــــــرى ب ـــِبت ـــشْ ـــ� ـــَق ـــــوى ال ـــــنَ ــــوراً َك ــــ�ــــش ن

وقول عقبة))(:

ـــِبلَــــــــــُه بَـــــــْيـــــــَن َحــــــَواِمــــــيــــــِه ـــ�ـــشْ ـــَق ــــوراً َكـــــنَـــــوى ال نُــــ�ــــشُ

يقول يزيد:

ــــد والــــتــــقــــِريـــــ ــــشّ ــــ� ـــــاِر والــــَعــــْقــــِبعــــتــــيــــُد ال ــــب والإحـــــ�ـــــش ـ

ويقول عقبة))(:

ــــدِّ والـــتـــقـــِريــــ ـــــــــواُد الــــ�ــــشَّ ـــــاِر والــــَعــــْقــــِبج ــــب والإحـــــ�ـــــش ـ

يقول يزيد:

ـــــوفـــــاً ـــــن الـــــــــــــداَر مـــــوُق ـــــزي ْكــــــِبي ـــــــرم الــــــرَّ ــــي ق ــــِف ــــ�ــــش وي

ويقول عقبة))(:

ـــــاً ـــــوط ـــــْربُ ــــَت َم ــــي ــــب ْكــــــِبيــــزيــــن ال ـــــــرم الــــــرَّ ــــي ق ــــِف ــــ�ــــش وي

 وي�سف �سرعة فر�سه وحركته ون�ساطه بال�سفة التي و�سف بها امروؤ القي�ض فر�سه، م�سبهًا 

اإياه بالخذروف. يقول يزيد:

))( انظر: �سعر اإبراهيم بن هرمة )) و)عاج عاج(: َزْجٌر للناقة.

)2( مو�سوعة ال�سعر اجلاهلي )/2))، وانظر: و�سف اخليل يف ال�سعر اجلاهلي: ))2 – ))2.

))( مو�سوعة ال�سعر اجلاهلي )/ ))).

))( مو�سوعة ال�سعر اجلاهلي )/ ))).

))( مو�سوعة ال�سعر اجلاهلي )/ ))).
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ـــــر اأ�ـــــش ـــــــــُه  ـــــــــَه وجَّ الـــثـــْقـــِبواإْن  فــــي  ــــخــــذروِف  ــــال ك َع 

ويقول امروؤ القي�ض))(:

ـــــرُه ــد اأمَّ ــي ــول ـــذروف ال ـــخ ــــر ك ـــِلدري ــط مـــو�ـــشّ ــي ــخ ــه ب ــي ــف تـــقـــّلـــب ك

 هذه الأمثلة من �سعر يزيد بن �سبة دليل قوي على �سحة الرواية القائلة: اإن يزيد بن �سبة 

نظم األف ق�سيدة، فاقت�سمها �سعراء العرب وانتحلتها، فدخلت في اأ�سعارها)2(.

عينية  ق�سيدة  في  نجده  ما  معانيهم:  في  ال�سابقين  بال�سعراء  الثقفيين  ال�سعراء  تاأثر  ومن   

لطريح الثقفي مطلعها))(:

ــَن الــُهــُمــوِم َوبَـــاَت ِلي ــاَم الــَخــِلــيُّ ِم ــُعن ــِل ــشْ ــ� ـــمٌّ ُم ــــ ـــــُدُه َوه ـــــاِب ـــٌل اأَك ـــْي لَ

 وهي ق�سيدة تتفق قافية ووزنًا، ومعنى ومبنى، مع ق�سيدة اأبي ذوؤيب الهذلي، حتى كاأنه 

يعار�سها، ومطلعها:

ــُع ــَوجَّ ــتَ ـــِبـــهـــا تَ ـــــَن الــَمــنُــوِن َوَريْ يَــْجــَزُعاأَِم ــْن  َم ِبُمْعِتٍب  لَْي�َض  ــُر  ْه ــدَّ وال

يقول  ال�سليم،  ُيعِدي  ل  حتى  ويعزلونه  بالقار،  الأجرب  الجمل  يطلون  العرب  وكان 

طريح))(:

ِدُكْم اأَْق�شِ ِحيَن  ى  واأُْق�شَ اأَُزاُد  ِلي  الــَجــَرُبما  ِة  ــرَّ ــُع ال ِذي  ــْن  ِم ــَي  ــُوِقّ تُ َكَما 

 هو ناظر فيه اإلى قول النابغة في اعتذاره للنعمان بن المنذر:

ــِد َكـــاأَنَّـــِنـــي ــي ــوع ــال ـــَرُبفـــال تَـــْتـــُرَكـــِنّـــي ب اأَْج الــَقــاُر  ــِه  ِب َمْطِليٌّ  النا�ِض  ــى  اإل

ونطالع اأبياتًا اأخرى ليزيد بن الحكم الثقفي ي�سكو ممن حوله، حزينًا، �ساخطًا، متذمراً 

بال�سر،  بالإ�ساءة، والخير  يقابل الإح�سان  الثقفي  اأخوه عبد ربه  اإليه، فهذا  النا�ض  اأقرب  من 

))( ديوان امرئ القي�ض: )).

)2( انظر الأغاين )/)0).

))( �سبق تخريج البيت.

))( وهو مثل َمرَّ �سابقًا يف الدرا�سة دلياًل على ا�ستلهام طريح �سوراً بيانية من اجلاهليني.
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والر�سا بالحقد، فيقول))(:

ِمُرَها يُ�شْ ْحنَاَء  ال�شَّ ــَي  ِل رُّ  يُ�شِ ــي  ــداُءاأخ ال ــِرِه  ــْم ِغ ــْن  ِم ــُه  ــوَف َج روى  حتى 

تَُه ُغ�شَّ ــُت  ع ــِرّ ج ــٍة  ُغــ�ــشَّ ذو  اُن  ــــرَّ الــمــاُءَح ــِة  الــُغــ�ــشَّ ُدوَن  ــضَ  � ــرَّ ــَع تَ وقــد 

 وال�ساعر يعي�ض حالة نف�سية األيمة حزينة كتلك التي تجرع مرارتها من قبل طرفة بن العبد 

فقال)2(:

ًة ا�شَ َم�شَ ــدُّ  اأَ�ــشَ الُقْربَى  َذِوي  المَهنَِّدَوُظــْلــُم  الُح�َشاِم  َوْقــِع  ِمْن  النف�ِض  على 

ويالحظ في �سعر ثقيف اأنه اإلى جانب تلك المعاني الم�ستمدة من التراث الجاهلي والدين 

الإ�سالمي، هنالك معاٍن اخترعها �سعراء ثقيف وابتكروها، فاأخذها ال�سعراء عنهم، من ذلك 

قول اأمية بن اأبي ال�سلت:

َكــَفــانــي ـــْد  َق اأَْم  ــي  ــِت ــاَج َح ــاُءاأَاأَْذُكــــــــُر  ــيَ ــَح الْ ــَك  ــتَ ــَم ــي �ــشِ اإِنَّ  ــــاوؤَُك  ــــيَ َح

ـــْرٌم ـــــَت َق ــالــُحــقــوِق َواأَنْ ــَك ِب ــُم ــْل وال�شنَاُءَوِع ُب  الــمــهــذَّ ــُب  الْــَحــ�ــشَ لـَــَك 

ـــاٌح ـــبَ ـــشَ � ـــــرُه  ـــــِيّ ـــــَغ يُ ل  ــــٌم  ــــري َم�َشاُء))(ك َوَل  ــِنــِيّ  الــ�ــشَّ الــُخــُلــِق  عــن 

وهي اأبيات تخيرها ابن ر�سيق، فو�سعها في باب القت�ساء وال�ستنجاز))(.

وقد اأخذ ابن الرومي هذا المعنى فقال:

�َشمتَُه اَفَح  �شَ التعري�ُض  اإَذا  ــْن  َم ــا  يَ
ِريِح))( التَّ�شْ عــن  ــِه  ِب الــُعــَفــاُة  ــى  ــنَ اأَْغ

وا�ستلهم المتنبي هذا المعنى فقال:

َعْنُكُم ــفَّ  َخ ــا  َم ــبُّ  ُح ــاَلِمــي  �ــشَ ـــَواُباأََقـــلُّ  َكــْيــَمــا َل يــكــوَن َج ــُت  ــُك ــشْ َواأَ�

))( الأبيات يف الأغاين 2)/))2، واخلزانة للبغدادي )/6).

)2( ديوان طرفة: 0).

))( انظر: ديوان اأمية بن اأبي ال�سلت: ))) – ))).

))( انظر: العمدة: ))).

))( انظر: ديوان ابن الرومي )/))) دار الكتب العلمية.
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َفَطانٌَة وفيَك  حــاجــاٌت  النْف�ِض  َوِخَطاُب))(وفــي  ِعــْنــَدَهــا  ــاٌن  ــيَ بَ �شكوِتي 

وعن اأمية اأخذ �ساعر اآخر هذا المعنى فقال:

ــِه ــَت ِب ــْم ــَم ـَك مــعــروفــاً َه ــُكــَرنَـّ معروُفلأَ�ــشْ بالمعروِف  اهتماَمَك  اإنَّ 

ـــَدٌر َق ــِه  ــْمــ�ــشِ يُ ـــْم  لَ اإن  ـــَك  ـــوُم األ ُروُف)2(ول  َم�شْ المحتوِم  بالَقَدِر  فال�شيُء 

وقد اأورد الدكتور �سالح المنجد في مقدمة تحقيقه ديوان اأبي محجن اأثر اأبي محجن، 

وتاأثير �ساعريته في ال�سعراء من بعده، فقال))(:

العبا�سي  ال�ساعر  ومنهم  خمرياته،  في  محجن  باأبي  العبا�سيين  ال�سعراء  بع�ض  تاأثر  وقد 

المخ�سرم اأبو الهندي))( القائل:

ــِنــي ــَف َك ـــاً  ـــْوم يَ ِمــــتُّ  اإِْن  ــَرْهاْجـــَعـــُلـــوا  ــ�ــشَ ــْع ِم ـــِري  ـــْب َوَق ـــْرِم  ـــَك الْ َوَرَق 

ـــوا الــــراَح َمــِعــي ـــنُ المْقبََرْهوادفــنُــونــي وادِف ـــْوَل  َح ـــــَداَح  الأْق واجــعــلــوا 

ــــداً َغ اهلِل  ـــــَن  ِم ـــــــــو  اأَْرُج الَْمْغِفَرْهاإِنَّـــــِنـــــي  ُح�ْشَن  اِح  ـــرَّ ال ــْرِب  �ــشُ بـَـْعــَد 

قال المنجد: وهذا يذكرنا بقول اأبي محجن:

كرمٍة ــِل  اأ�ــش اإلـــى  ــِيّ  ــن ــاْدِف ف ــتُّ  م عروُقَهااإذا  مــوتــي  بعد  عظامي  ي  ــــَرِوّ تُ

ــي ــن ــاإنَّ ف بـــالـــفـــالِة  ـــي  ـــِنّ ـــنَ ـــْدِف تَ ــاول  ــَه اأذوق ل  اأن  ـــتُّ  ِم ــا  م اإذا  اأخــــاُف 

وقول اأبي محجن اأكثر نعومة ورقة))(.

ومما �سبق اإليه ال�سعراء الثقفيون وعده ابن ر�سيق من التوليد: قول اأمية بن اأبي ال�سلت– 

))( انظر: �رشح ديوان املتنبي )/)2).

)2( انظر: العمدة: ))).

))( ديوان اأبي حمجن ب�رشح الع�سكري: 6، ).

))( هو غالب بن عبد القدو�ض بن �سيث بن ربعي، �ساعر مطبوع، من خم�رشمي الدولتني الأموية والعبا�سية، كان جزل 

ِج�ْسَتاَن وخرا�سان، و�سغفه  ال�سعر، ح�سن الألفاظ، لطيف املعاين، اأخمله واأمات ذكره بعده من بالد العرب ومقامه ِب�سِ

بال�رشاب، ومعاقرته اإياه، وف�سقه وما يتهم به من ف�ساد الدين، وهو اأول من و�سف اخلمر من �سعراء الإ�سالم، انظر: 

الأغاين 20: )20.

))( ديوان اأبي حمجن ب�رشح الع�سكري: ).
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اأي�سًاً- يمدح عبد اهلل بن ُجْدعان:

ـــٌب ـــْل ــــِلّ َقــِبــيــلــٍة ثـَـــبـَـــٌج َو�ـــشُ ــــُك َهاِد))(ِل ـــِلّ  ُك ُل  وَّ
اأَ �ــُض  الــراأْ َواأَنْــــَت 

ب)2( فقال لموله عمر بن عبد العزيز:
ْ
ي وعنه اأخذ ُن�سَ

�َشِيِّدَها ـــُن  واب قري�ٍض  ـــضُ  راأ� ــَت  ــاأن ُرف والبَ�شَ ال�شمُع  يكوُن  فيِه  والــراأ�ــُض 

قال ابن ر�سيق: »فولَّد هذا ال�سرح واإن كان ُمْجماًل في قول اأمية بن اأبي ال�سلت.. ثم اأتى 

 بن جبلة))( فقال يمدح حميد بن عبد الحميد:
ُّ
علي

ــــــاُم الــُهــَدى ــٌم واإِم ــشْ ــ� ــُض ِج ــا� ــن ــال ــضِف ــراأ� ــي ال ــُن ف ــْي ــَع ــــَت ال ، واأن راأ�ـــــضٌ

اأتى بال�سمع والب�سر  ٍه معين، ولم يفعل ن�سيب كذلك، لكن 
َّ
ب ُم�سَ ِن على 

ْ
الَعي  

َ
ِذْكر فاأوقع 

على جهة التعظيم؛ لأن من ولد عمر ولي َعْهد، ففي قول علي بن جبلة زيادة.. وجاء ابن 

الرومي فقال:

ـــــُن الأمــــــيــــــِر هــــي الــــوزيـــــ ـــــْي ــُرَع ــي ــشِ ــ� ــبَ ـــا ال ـــُره ـــاِظ ــــُر واأنـــــــَت ن ـ

فرتب اأي�سًاً ترتيبًا فيه زيادة، فهذا مجرى القول في التوليد«))(.

ومن ذلك اأي�سًاً قول اأمية بن اأبي ال�سلت))(:

ــَرمــاً ــْت َه ــُم ــًة يَ ــَط ــْب ــْت َع ــُم ـــْم يَ ـــْن لَ ــاَم ــَه ــُق ـــْرُء ذاِئ ـــَم ــٌض وال ــاأ� ــْوُت ك ــَم ـــ الْ

َكُة ما بني الكاهل اإىل الظهر، وو�سُط ال�سيء ومعظُمه، و�سدر القطا. ))( الثبج: حَمرَّ

يب الأكرب: هو ن�سيب بن رباح موىل عبد العزيز بن مروان، كانت اأمه �سوداء فوقع عليها اأبوه فجاءت بن�سيب،  )2( ُن�سَ

فوثب اإليه عمه بعد وفاة اأبيه فباعه، وكان �ساعراً فحاًل مقدمًا يف الن�سيب واملديح، ومل يكن له حظ يف الهجاء، وكان 

عفيفًا، تويف يف حدود الع�رشين بعد املئة، انظر: فوات الوفيات )/))).

ك، ال�ساعر امل�سهور، اأحد فحول ال�سعراء  اأبو احل�سن علي بن جبلة بن م�سلم بن عبد الرحمن، املعروف بالَعَكوَّ ))( هو 

املربزين، قال اجلاحظ يف حقه: كان اأح�سن خلق اهلل اإن�ساداً، ما راأيت مثله بدويًّا ول ح�رشيًّا، وكان من املوايل، ولد 

اأعمى،   وكان اأ�سود اأبر�ض، وله يف اأبي ُدلف العجلي واأبي غامن حميد بن عبد احلميد الطو�سي غر املدائح، غ�سب 

عليه املاأمون متَِّهمًا اإياه بالكفر والإحلاد واملجون يف بع�ض اأ�سعاره، فاأمر باإخراج ل�سانه من قفاه، فمات، وكان ذلك 

ك: هو ال�سمني الق�سري مع �سالبة، انظر: ابن خلكان )/0))-))). يف �سنة ثالث ع�رشة ومئتني ببغداد. العَكوَّ

))( انظر: العمدة: 222.

))( انظر: اأمايل املرت�سى )/))).

Thaqeef_Book.indb   251 24/5/10   2:44 PM



252

فاأخذ طريح هذا المعنى فقال))(:

ـــَر َحــْيــنُــُه ـــْن تـــاأخَّ يـَــْجـــَزُعوالــ�ــشــيــُب َغـــايـَــُة َم َمــــْن  ِدَفــــاَعــــُه  ي�شتطيُع  ل 

واأخذ مروان بن حف�سة عن طريح بن اإ�سماعيل الثقفي هذا القول، فقال)2(:

ـــَرْت ـــاأَخَّ ـــتَ ـــِه َف ـــاِم ـــــْن ُمــــدَّ فــي اأي ــاِمــُلــْهَوَم �ــشَ ــكَّ  ــش ل� فال�شيُب  ــُه،  ــتُ ــيَّ ــِن َم

ثم جاء �ساعر اآخر فقال))(:

ِبــَعــَجــْب �َشْيِبي  لي�ض  ــي  ــِعــْر�ــشِ ِل ــْبُقـــْل  يَــ�ــشِ ـــاٍر  ـــمَّ َع اأمَّ  يــا  ــضْ  ــ� ــِع يَ َمــــْن 

وقال اأبو العتاهية))(:

يَُمْت يْكبُْر  ـــْن  َوَم ــَرْم  ــْه يَ يَِع�ْض  ــْن  ـــــْتَم اأَتَ َمــــْن  ـــي  ـــاِل ـــبَ تُ والــمــنَــايــا ل 

 فابتكار اأمية و�سبقه اإلى هذا المعنى جعل ال�سعراء من بعده يولدون من قوله اأقواًل.

ومن المعاني الجديدة التي �سبق اإليها ال�سعراء الثقفيون ما قاله طريح الثقفي:

َغَدْوا الذين  الحِيّ  َعِن  �ِشْعِري  ليت  ُمْجتمُعيا  لل�شمِل  ُفــرَقــِتــِهــم  ــَد  ــْع بَ َهــْل 

ــــاَدْت بــاأدُمــِعــهــا ــًة ج ــل ــْق ــهــم ُم ــتُ ــْع ــبَ ــَطــُعاأتْ ــم ِق ـــ ــاره والــقــلــب مــنــي عــلــى اآث

به ُفِجْعُت  قد  اأخ�شى  كنت  ما  َجــــَزُعفكل  مــــرًة  ــــراٍق  ف مــن  لــي  فلي�ض 

 
َ

 والبيت الأخير من هذه الأبيات ينطوي على معنى جديد، ففقدان الأحبة اأعظم ما ُمِني

به، ولذا فهو ل ياأبه بفقدان اأي �سيء اآخر، وقد �ساع هذا المعنى من بعده.

ُه بالقدماء، اإل اأنه قد �ساير ع�سره، و�سار القديم مع الجديد في فنه 
ُ
 وطريح واإن كثر تاأثر

و�سعره، وقد ياأتي �سدُر البيت قديمًا في لغته ومعناه، وياأتي عجزه جديداً ق�سيبًا في مبناه، 

قال طريح:

))( اأمايل املرت�سى )/))).

)2( اأمايل املرت�سى )/))).

))( اأمايل املرت�سى )/))).

))( اأمايل املرت�سى )/))).

Thaqeef_Book.indb   252 24/5/10   2:44 PM



253

َحى ال�شُّ في  يََلَمُع  بــالأُْدِحــِيّ  نَِعيُم))(كالِبي�ِض  والنَِّعيُم  ُح�ْشٌن  فالُح�ْشُن 

فاإذا قراأنا اأبياته في المديح فال ي�سعنا اإل اأن نقول كما قال المرت�سى في اأماليه: »وهو من 

المعاني التي �سبق اإليها«، قال طريح:

راجــــيــــاً ــــُه  ــــتَ ــــْئ ِج اإذا  َعـــاَداجــــــــواٌد  ُعـــْدَت  واإِْن  ــوؤاَل  ــ�ــش ال ــاَك  ــَف َك

ــا ـ�ــشَ ـــبـــيـــِك الــنُـّ ــــُه َكـــ�ـــشَ ــــُق َف�َشاَدا)2(خــــالِئ فيها  ــدهــُر  ال يعمُل  ل  ِر 

فهذان البيتان ل يح�سب اأحد اأنهما من ال�سعر الأموي في �سيء، بل نجد لهما نظائر في 

ال�سعر العبا�سي؛ فهما به اأ�سبه، وبتركيبه اأقرب.

ْق اإليها، 
َ
ب

ْ
وطريح المتمكن من موهبته، المجيد لفنه؛ يبتكر المعاني وال�سور التي لم ُي�س

ومن ذلك قوله:

ــْدتـَـنــي اأَْفــ�ــشَ بَــْل  بــالــجــوِد  ــااأ�شلْحتَني  ــانَ ــشَ ــ� ــُط الإِْح ــخَّ ــي اأَتَــ�ــشَ ــن ــتَ ــرْك وت

ـــوُدَك َفــوَقــُه ــان ج ــَدَك ك ــْع َكانَا))(َمــْن َجـــاَد بَ ـــْن  َم كــائــنــاً  ــدك  ــْع ب ـــاَن  َك ل 

ُط يد الممدوح له جعله يحتقر اأيَّ جوٍد ممن �سواه.
ْ

�س
َ
فب

اأو قوله:

ـــَلـــْت َف اأَ اإِْن  ــاِء  ــَم ــشَّ ــ� ال ــوِم  ــج ن ــُل  ــث نََظاِئُرَها))(م ــــَدْت  بَ ــوٌم  ــج ن ــا  ــَه ــْن ِم

اإلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي توؤكد اأن �سعراء ثقيف تركوا اأثراً في ال�سعراء الذين 

جاءوا ِمن َبْعِدهم، مثلما اأنهم تاأثروا بغيرهم، وهذا حكم عام على �سعراء قبائل العرب، اإذ 

يثقف  اأن  لل�ساعر  اإذ لبد  ال�سعراء كافة؛  متاأثرين وموؤثرين، بل هو حكم عام على  نجدهم 

نف�سه بحفظ اأ�سعار المتقدمين، اإلى جانب امتالكه اأدوات فنه الأ�سا�سية التي ل غنى عنها، من 

وزن ونحو ولغة وموهبة، هذا مع �سرورة اطالعه على اأ�سعار معا�سريه، وقد نبه النقاد على 

))( انظر: الأغاين )/)0).

)2( انظر: اأمايل املرت�سى )/))).

))( انظر: الأ�سباه والنظائر للخالديني: )/)).

))( انظر: حما�رشات الأدباء )/60).
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ذلك))(، ولذا تمتزج في �سعر كل �ساعر معان م�ستمدة من تجربته الخا�سة في الحياة؛ بمعان 

ا�ستمدها من تجارب الآخرين.

يبرز اأثر الإ�سالم وا�سحًا في الن�سيج ال�سعري الثقفي، ي�ستوي في ذلك ال�سعراء الجاهليون 

الثقفي،  محجن  واأبي  كاأمية،  والمخ�سرمون  الذئبة،  وابن  ربيعة،  اأبي  بن  ال�سلت  كاأبي 

يو�سف،  بن  والحجاج  وطريح،  كالنميري،  والأمويون  م�سعود  بن  كالأ�سود  والإ�سالميون 

والمختار بن اأبي عبيدة الثقفي، وغيرهم.

 ويتنوع �سعرهم بتعدد م�سادر اأخذهم اأو اقتبا�سهم من الإ�سالم وكتابه الكريم، فمنها ما 

يظهر فيه الأثر القراآني وا�سحًا، ومنها ما يظهر فيه اأثر المعاني الدينية دون اأن يكون فيه اأثر 

قراآني، ومنها بع�ض المعاني ال�سيا�سية الماأخوذة عن مفاهيم دينية.

 فمما ظهر فيه الأثر القراآني وا�سحًا قول اأبي ال�سلت بن اأبي ربيعة:

ثــــاقــــبــــاٌت ــــا  ــــن رب اآيــــــــــات  الــكــفــوُراإن  اإل  ــن  ــه ــي ف يـــمـــاري  ل 

.)2({ ولعله متاأثر فيه بقوله تعالى: {

ومما يظهر فيه الأثر القراآني وا�سحًا قول ابن الذئبة:

ـــرَك مـــا ِلــْلــَفــتَــى ِمــــْن َمــَفــْر ـــْم ـــَع ـــمـــوت يـــْلـــَحـــُقـــُه والـــِكـــبَـــْرلَ َمـــــَع ال

ـــَرٌة ـــْح ـــشَ ــى � ــفــت ــل ـــا ل ــــُرَك م ــــْم ــــَع َوَزْرلَ ـــــْن  ِم ـــــُه  لَ اإِْن  ـــا  م ــرك  ــم ــع ل

} تعالى:  قوله  معنى  عن  ماأخوذ  وهو   

.)(({

وقول ابن الذئبة اأي�سًاًً:

ذاهـــبـــٌة ــاِن  ــي ــت ــف ــال ب ـــَة  ـــيَّ ـــِن ـــَم ال َواأَْدَراِعاإن  ــاٍف  ــي ــشْ ــاأَ� ب ــا  ــْوَه ــَق تَ ــــْو  َولَ

))( انظر: العمدة: )6) – )6)، ومنهاج البلغاء: )2.

)2( العنكبوت: )).

))( القيامة: 6-)).
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.)(({ ماأخوذ عن معنى قوله تعالى: {

وقول ابن الذئبة اأي�سًاًً:

�ــشــدداً عي�شه  مــن  يبتغي  الفتى  الداعيبينا  با�شمه  فنادى  يوماً  حــان  اإذ 

})2(، اأو  هو ماأخوذ عن معنى قوله تعالى: {

.)(({ قوله تعالى: {

 ومن ال�سعراء المخ�سرمين اأمية بن اأبي ال�سلت))(، وله �سعر ديني متاأثر فيه غالبًاً بالقراآن، 

واأبياتُه اإنما هي اآيات قراآنية ُنِظَمْت َنْظمَ �سعٍر، وله اأخبار كثيرة اإن �سحت؛ فهي ت�سير اإلى اأنه 

لم يبق اإلى جوار النبي مدة طويلة لكي ي�سمع منه اأو من اأ�سحابه، وتذكر م�سادر اأخرى اأنه 

لم يكن ينظم �سعره على ن�سق القراآن))(.

للقراآن؟  المطابق  ال�سعر  ذلك  اأمية  نظم  فيقول: كيف  الحديثي  بهجة  الدكتور  يت�ساءل   

اأنظَمُه في الجاهلية قبل الإ�سالم؟ اأم نظمه بعد الإ�سالم متاأثراً بالقراآن، اأم هو منحول عليه، 

نحله الم�سلمون ون�سبوه اإليه)6(؟

 ثم يقول: وحتى نجيب عن هذه ال�ستف�سارات؛ فاإن الأمر يتطلب منا اأن نعرف تاريخ 

التي رثى بها قتلى  اإن علمنا بع�سها كق�سيدته  اأمر ع�سير، ونحن  الق�سائد، وهذا  نظم تلك 

قري�ض في وقعة بدر؛ فاإننا ل ن�ستطيع معرفة بقية تلك الق�سائد، كما اأننا ل نملك دلياًلً اأي 

دليل لإثبات �سعره المطابق للقراآن اأنظمه قبل الإ�سالم اأم بعده؟

 ويخل�ض الدكتور بهجة الحديثي اإلى اأن �سعر اأمية الديني يمكن تق�سيمه اإلى ق�سمين: ق�سم 

))( الن�ساء: )).

)2( القمر: 6.

))( ي�ض: )).

))( �سمع اأمية بخرب الّنبوة فهرب اإىل اليمن، ثم اإىل البحرين، ثم عاد بعد ثماين �سنوات والتقى بالنبي ، و�سمع منه �سورة 

)ي�ض(، ثم خرج بعدها اإىل ال�سام، وعاد اإثر معركة بدر الكربى لريثي قتلى امل�رشكني، ورجع اإىل الطائف، ومات بها 

كافراً ومل ي�سلم، انظر، التاريخ الكبري )/)2).

))( التاريخ الكبري )/)2).

)6( انظر: اأمية بن اأبي ال�سلت حياته و�سعره: )2).
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القراآن.  اأثر  المقد�سة والتوراة والإنجيل، وق�سم يظهر عليه  الحنيفية والكتب  اأثر  فيه  يظهر 

ويميل الباحث اإلى اأن الق�سم الأول من ال�سعر له كما يظهر من لغته واأ�سلوبه ومعانيه، واأما 

�سياغته،  لغته، و�سعف  وا�سح من ركاكة  عليه، وهذا  منحوًل  يكون  اأن  اإلى  فيميل  الثاني 

واأ�سلوبه الم�ستمد من القراآن))(.

اأن جميع �سعره  اأمية دخله النتحال، وو�سع فيه مالي�ض له، ولكن ذلك ل يعني   ف�سعر 

اإلى  الذي ي�ساف  ال�سعر  اإلى »اأن هذا  الذي ذهب  الدكتور طه ح�سين  يقول  منحول، كما 

اأمية بن اأبي ال�سلت واإلى غيره من المتحنفين الذين عا�سروا النبي  وجاءوا قبله؛ اإنما نحل 

نحاًل، نحله الم�سلمون ليثبتوا اأن لالإ�سالم قدمة و�سابقة في البالد«)2(.

عن  جاءت  التي  الرواية  »اأن  ويـرى  قوله؛  عليه  ح�سين  الخ�سر  محمد  الأ�ستاذ  ويرد    

النبي : »اآمن �سعره وكفر قلبه« �سحيحة، فما يروى من �سعٍر ُيعَزى اإلى اأمية وفيه تحنف 

بانتحاله  الحكم  اإلى  الت�سرع  البحث  اأدب  من  لي�ض  ويقول:  عنه،  ثابتًا  يكون  لأن  محتمل 

اإلى  ي�سل  لم  فاإن  المعنى،  فيه ك�سعر خاٍل من هذا  ينظر  واإنما  التحنف،  فيه من  ما  لمجرد 

الطعن في ن�سبته اإلى اأمية من طريق اللفظ والمعنى اأو الرواية؛ جاز لنا اأن نكتبه في ديوان اأمية، 

ونقول عند اإن�ساده: هذا �سعر اأمية«))(.

 ويناق�ض الأ�ستاذ محمد الخ�سر ح�سين الم�ساألة في كتابه ال�سعر الجاهلي، فيقول: »واإذا 

كان يرمي )طه ح�سين( بانتحال ال�سعر وافترائه جماعة التابعين ليمهدوا كما يقول للنبوة، 

و�سد  كلمُته،  �سوكُته، وعلت  وقويت  وثبته،  قد وثب  كان  الدين  لأن  �َسَفٌه وتخريف؛  فهو 

ه، و�سار ل معنى للتمهيد للبعثة«))(. ه، وبلغ من ال�سهرة َحدَّ �سدَّ

 اإن اأمية بن اأبي ال�سلت معروف في الأحناف، الذين كانوا على دين قريب من الإ�سالم، 

التحنف في غير  اإلى ذلك  القراآن  اأ�سار  تاريخيًا، وقد  ثابت  اأمر  التوحيد، وهذا  اإلى  ودعوا 

))( اأمية بن اأبي ال�سلت حياته و�سعره: )2).

)2( يف الأدب اجلاهلي: ))).

))( نق�ض كتاب يف ال�سعر اجلاهلي: 220.

))( نق�ض كتاب يف ال�سعر اجلاهلي: 220.
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 ،)(({ مو�سع فقال تعالى: {

فالكتب  الدينية،  الم�سحة  تلك  عليه  نجد  الذي  ال�سعر  ذلك  اأمية  يقول  اأن  الطبيعي  فمن 

والأ�سعار  الأفكار  تلك  تكون  ل  فلم  ذلك،  بكل  تنطق  الحنفاء  اأولئك  يدي  بين  المقد�سة 

اإرها�سات �سبقت الدين الإ�سالمي ومهدت له؟ كل ذلك يكون ولكن: »قد تنكر العين �سوء 

نا هو وجود اأثر الإ�سالم وتعاليمه في �سعر الثقفيين  ال�سم�ض من رمد«، وعلى اأي حال فما ُيِهمُّ

ومنهم اأمية، الذي قال عنه الر�سول  »كاد اأن ي�سلم«)2(، وذلك بعد ما �سمع ق�سيدته التي 

يقول فيها:

ــبــحــنــا وُمــ�ــشْ مــمــ�ــشــانــا  هلل  ــد  ــم ــح ــانــاال ـــي ومــ�ــشَّ ــا رب ــنَ ــَح ــبَّ ــشَ ــِر � ــخــي ــال ب

.)(({ اللفظ والمعنى قريبان من قوله تعالى: {

يرى ابن ع�ساكر اأن قول ر�سول اهلل هذا، يعني اأنه قرب من اأن ي�سلم ل�ستمال �سعره على 

التوحيد والحكم البديعة))(، وفي )حياة الحيوان( اأن النبي  قال ذلك لما �سمع قوله))(:

ربنا والملُك  والنعماُء  الحمُد  ــُدلــك  ــَج َواأَْم َجـــّداً  منك  اأعلى  �شيَء  فال 

ُمَهْيِمٌن ال�شماِء  َعــْر�ــِض  على  ـــوه وتــ�ــشــجــُدمليٌك  ـــوج ــعــنــو ال لـــعـــزِتـــِه ت

حــولـَـُه ــوُر  ــن وال ــوِر  ــن ال حــجــاُب  ـــه تــتــوقــُدعليه  ـــول ــــــوٍر ح واأنــــــهــــــاُر ن

الكتاب  اآيات  به  امتالأت  مما  تعالى  اهلل  على  والثناء  الحمد  اآيات  من  فيها  والأبيات   

العزيز مثل:{

.)(({ })6(، وقوله تعالى: {

))( اآل عمران: )6.

)2( الأغاين )/)2)، وانظر اأمية بن اأبي ال�سلت حياته و�سعره: )2).

))( الروم: )).

))( التاريخ الكبري )/20).

))( حياة احليوان 2/))).

)6( طه: )-6.

))( طه: ))).
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ولكثرة حديثه عن الحياة الأخرى لقبه الأ�سمعي ب�ساعر الآخرة، وكان يقول: ذهب اأمية 

اأبي ربيعة  في �سعره بعامة ذكر الآخرة، وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب، وذهب عمر بن 

بعامة ذكر ال�سباب))(.

 ويرى ابن �سالم اأنه كان »كثير العجائب وهو يذكر في �سعره خلق ال�سماوات والأر�ض، 

اأهل  �سام  قد  وكان  قال:  ال�سعراء.  من  اأحد  يذكره  لم  ما  ذلك  من  ويذكر  المالئكة،  يذكر 

الكتاب«)2(.

وفي ق�سيدته ال�سابقة يقول))(:

الــذي كالخالق  الخلق  يكون  ـــى  ــُدواأنَّ ــَف ــْن ــقــى والـــخـــالئـــُق تَ ــب ــــدوم وي ي

ُكلُُّهْم والخلُق  الخلِق  ــاري  ب اهلل  ـــــاٌء لـــه طـــوعـــاً جــمــيــعــاً واأَْعــــبـُـــُدهو  اإم

والق�سيدة طويلة يح�ض قارئها فيها باأثر الحنيفية وا�سحًا، فلغتها واأ�سلوبها ومعانيها، اأ�سبه 

ب�سائر �سعر اأمية، ولهذا ُي�ستبعد اأن تكون منحولة عليه.

ويظهر اأثر الحنيفية وا�سحًا اأي�سًاً في قوله))(:

يــتــخــذ لــــم  ـــــــذي  ال هلل  ـــد  ـــم ـــح ـــراًال ـــقـــدي ولــــــــداً وقــــــدر خــلــقــه ت

} تعالى:  بقوله  �سبيه  وهو 

.)(({

وقوله اأي�سًاً)6(:

ــُه ــلُّ ــي ك ــق ــل ـــه وجـــهـــي وخ م�شكوراوعـــنـــا ل لــوجــهــه  الــخــا�ــشــعــيــن  ــي  ف

))( فحول ال�سعراء: ))، الأغاين )/)2).

)2( طبقات فحول ال�سعراء: 220.

نَّاع الدواوين املطبوعة( من الدرا�سة التي بني اأيدينا. ))( انظر الديوان، والق�سيدة كاملة يف )امل�ستدرك على �سُ

))( ديوان اأمية: )0).

))( الفرقان: 2.

)6( ديوان اأمية: )0).
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وهذه الق�سيدة ك�سابقتها اإل اأنها اأكثر اأخذاً لألفاظ القراآن الكريم وعباراته، اأما معانيها 

فتدل على ثقافته الوا�سعة واطالعه على الكتب المقد�سة.

وقد ذكر اليو�سي))( اأبيات اأمية بن اأبي ال�سلت في مدح عبد اهلل بن جدعان:

ـــاٌح ـــبَ �ـــشَ ـــــُرُه  يُـــــَغـــــِيّ ل  ــاُءَكـــــِريـــــٌم  َمــ�ــشَ َوَل  ــِم  ــِري ــَك الْ ــِق  ــُل ــُخ الْ ـــِن  َع

يــومــاً الْـــَمـــْرُء  ــَك  ــْي ــَل َع ـــى  ـــنَ اأَثْ ـــاُءاإَِذا  ـــنَ ـــثَّ ـــِه ال ـــشِ � ـــرُّ ـــَع ـــــْن تَ ــــاُه ِم ــــَف َك

د ال�سادات ال�سوفية: كريم ل يغيره.. البيت، يتمثلون بذلك عند  قال اليو�سي: »كثيراًً ُيْن�سِ

التنبيه على اأن التعر�ض لمواهب المولى جلت كلمته، ومزيد منحه الجميلة، ومننه الجزيلة، 

بطريق الثناء وال�سكر والذكر، وكثرة التحميد والتبجيل والتعبد والمجاهدة؛ اأبلغ من التعر�ض 

لذلك بمجرد الدعاء طلبًا لنيل حاجة«)2(.

واأمية لي�ض بدعًا من ال�سعراء في هذا النهج الديني الذي �سلكه، فهذا زهير بن اأبي �سلمى 

يقول))(:

ــْم ــُدوِرُك ــشُ � فــي  مــا  اهللَ  تكتمنَّ  ــِمفــال  ــَل ــْع يَ اهللُ  ــِم  ــتَ ــْك يُ ومــهــمــا  ليخفى 

َخــْر ُفــيُــدَّ كــتــاٍب  فــي  ْع  فيو�شَ ــْر  َفيَْنَقِميُــوؤَخَّ ــْل  يُــَعــجَّ اأو  الِح�شاِب  ــْوِم  ــيَ ِل

 ومن قبله قال اأو�ض بن حجر))(:

ــــــوااأطــــعــــنــــا ربــــنــــا وعــــ�ــــشــــاه قــــوٌم ــا َوَذاُق ــنَ ــِت ــاَع ـــَم َط ـــْع ـــا َط ـــنَ ـــُذْق َف

 ولبيد القائل))(:

ـــــــراُر ـــى الأب ـــَق ـــتُّ ـــا يــحــفــُظ ال ـــم الــــقــــراُراإن ـــرُّ  ـــِق ـــتَ ـــ�ـــشْ يَ اهلِل  واإلـــــــى 

وعـــنـــد تــــرجــــعــــون  اهلل  ـــــَداُرواإلـــــــــى  �ـــــشْ والأَ ـــــــوِر  الأُم ِوْرُد  اهلل 

))( زهر الأكم: )/0)).

)2( زهر الأكم: )/))).

))( ديوان زهري: )).

))( ديوان اأو�ض: )).

))( ديوان لبيد: ))، )).
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ــاً ــم ــْل ــاً َوِع ــاب ــيء اأحــ�ــشــى كــت ــل �ــش ـــــراُرك َولَـــــَديْـــــه تَـــَجـــلَّـــِت الأَ�ـــــشْ

 ومن المعاني الدينية التي برزت في �سعر الثقفيين: ما ذكره اأبو محجن الثقفي في �سعره 

ِك الخمر، التي ع�سقها واأحبها واأْغرم بها، وكانت تدب على ل�سانه فينفثها، حتى ُحدَّ 
ْ
ِمْن َتر

ب�سبب �سربها ومعاقرة كوؤو�سها �سبع مرات، ثم تاب عنها هلل توبة ن�سوحًا فلم يعد اإليها، قال:

اأَ�ْشَرُب كْنُت  ما  ــُت  ْع َودَّ ــي  اأَِنّ تـَـَر  ــْم  اأَ�ْشيَُباأَلَ الخْيُر  لََك  راأ�شي  اإذ  الخمر  من 

ُعــَقــاِرَهــا ــْن  ِم َهاَمتي  ي  اأَُرِوّ ــَرُبوكــنــُت  ــشْ اأُ� ـــا  اأَنَ واإْذ  مــاأخــوٌذ  الــَحــدُّ  اإِِذ 

تركتُها ــدوَد  ــح ال ــي  ــِنّ َع َدَرْوا  يُْطَلُبفلما  والخيُر  الخيَر  فيها  َمْرُت  واأَ�شْ

ــــهـــــــــا اأَُذمُّ ثــــم  هلِلَّ  تُ�ْشَرُب�ـــشـــاأتـــرُكـــهـــــــا  حيُث  بيِتَها  فــي  ــُجــُرهــا  واأْه

ِمْن  اأبي محجن للخمر وحبه لها. واإذا كان  هكذا ق�ست الروح الإ�سالمية على منادمة 

تعلٍق بها، اأو اأن لها حقوقًا يجب اأن ُتوفَّى، فاإنه يذمها لأنها ت�سفه �ساربها؛ يقول:

ــيــهــا ــًة َوِف ــح ــاِل ــشَ ـــــُت الــَخــْمــَر � الَحِليَماراأي الـــرُجـــَل  ــُك  ــِل ــْه تُ ــُب  ــاِق ــن م

َحـــيـَــاِتـــي ـــا  ـــهــــ ـــَربُ اأ�ـــشْ واهلِل  ـــــاَل  ــاَف ــَم ــِدي نَ ـــــــداً  اأَبَ ِبـــَهـــا  ـــي  ـــِق ـــشْ اأَ� ول 

 وهو ناظر في هذا المعنى اإلى قوله تعالى: {

.)(({

 واأبو محجن يعلن توبته، وياأخذ المواثيق على نف�سه األ يعود اإلى �سرب الخمر، وقد تاأثر 

بالإ�سالم، وَفِهَم الآياِت البينات، وتغلغل حب الإ�سالم في قلبه، فندم على ما فعل، وعزم على 

األ يعود، ولجاأ اإلى اهلل طالبًا العفو والمغفرة. يقول)2(:

فــاإنــُه الـــرحـــيـــِم  اهلِل  ــــى  اإل ـــــــوُب  ــاِوِداأَتُ ــَع ــا لَــْم يُ ــْرِء َم ــم ــِب ال ــَذنْ غــفــوٌر ِل

عائداً ع�شُت  ما  ال�شهباِء  اإلى  ــِدول�ْشُت  ــاِن ــَع ــُم ال ال�شفيِه  ـــوَل  ق تــابــعــاً  ول 

مواِثقاً ـــي  ّ َرِب اأعــطــيــُت  ـــْد  َوَق �شاِهِديوكــيــَف  العر�ِض  ذو  واهللُ  لها،  ــوُد  اأع

))( البقرة: ))2.

)2( ديوان اأبي حمجن �سنعة اأبي هالل الع�سكري: ))، 6).
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} تعالى:  اهلل  قول   اإلى  التوبة  هذه  فـي  ناظر  وهو 

}))(، وفي البيت الثالث ناظر اإلى قوله تعالى: {

.)2({

اأ�سول  اأي�سًاً بالمعاني الدينية، وتاأكيد  التاأثر  اإلى الع�سر الإ�سالمي وجدنا  انتقلنا   فاإذا ما 

اأبياته التي  الثقفي في  الدين، وتثبيت دعائم العقيدة الإ�سالمية؛ في قول الأ�سود بن م�سعود 

: يمدح بها ر�سول اهلل

ــِريــَك لـَـُه ـــي َل �ــشَ ّ ــُد َرِب ــبُ ْع ــْيــُت اأَ البَ�شُراأَْمــ�ــشَ ــَل  ُحــ�ــشَّ ــا  َم اإَِذا  ــاِد  ــبَ ــِع ال َربَّ 

َوَخاِلُقها الدنيا  في  الَمَحاِمِد  ـــُل  �َشَجُراأَْه َوَل  ــاٌء  َم َل  حيَن  والُمْجتََدى 

اأَْعـــــبـُــــُدُه بـــــاهلِل  ــــــَدًل  بَ اأبـــتـــِغـــي  َحَجُرل  ـــِه  ـــاِن اأَْرَك ــْن  ِم بــالــَجــْزِع  دام  مــا 

بت�سبيب  اأتى  الحجاج؛  اأخت  بزينب  �سبب  حين  النميري  وجدنا  الأموي  الع�سر  وفي 

مخالف لكثير من ال�سعر الذي قيل في ع�سره، فلم ي�سف محا�سنها الج�سدية، ولم يتعر�ض 

لذكر مفاتنها المثيرة، بل مدحها بما يوافق روح الإ�سالم، فهي ذات طهر وعفاف، وتقوى 

و�سالح، تتزود بالأعمال ال�سالحة، تفي بالنذور، وتلتزم الحجاب، وعلى هذا النهج اأثنى 

�سعيد بن الم�سيب فقال: هذا واهلل مما يلذ ا�ستماعه. ولما ظفر الحجاج بالنميري ا�ستن�سده 

ما قال في زينب، فقال النميري:

َم�َشْت اإِْذ  نَْعَماَن  بَْطُن  ِم�ْشكاً  َع  وَّ ـــَراِتتَ�شَ ـــِط ـــَوٍة َع ــي ِنـــ�ـــشْ ـــٌب ف ـــنَ ِبــــِه َزيْ

بــُعــْمــَرٍة العتيِق  البيِت  اإلــى  ــَن  ــَرْج ـــَب فـــي نـَـــــْذٍر ومـــوؤتـــجـــراِتَخ ـــواح ن

التَُّقى مــن  الــبــنــاِن  اأطــــراَف  ــْرَن  ويــخــرْجــَن جــنــَح الــلــيــِل مــعــتــِجــَراِتيــخــِمّ

 وهنا قال الحجاج: �سدقت، هكذا كانت تفعل، وهكذا المراأة الحرة الم�سلمة.

ثم تابع النميري فقال:

))( الزمر: )).

)2( النحل: )).
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راعهـا النميري  ركــب  راأت  حـــــذراِتفلما  يــلــقــيــنــه  ان  ـــــَن  ِم وكــــن 

قال الحجاج: حق لها اأن ترتاع؛ لأنها في ن�سوة خفرات �سالحات.

ثم تابع النميري فقال:

ــًة ــي ــــات عــ�ــش ــــح يــلــبــيــن لـــلـــرحـــمـــن مـــعـــتـــمـــراِتمــــــررن بـــفـــخ رائ

نه الحجاج  قال الحجاج: �سدقت، لقد كانت حجاجة، �سوامة، قوامة ما علمتها. ثم اأمَّ

فلم يعر�ض له.

ما  اإل  لالإن�سان  فلي�ض  الإ�سالمية،  بالمعاني  تاأثره  فيها  نلحظ  لطريح  اأخرى  اأبيات  وفي   

�سعى، واأف�سل عمل يقوم به الإن�سان ما كان يبتغي به وجه اهلل محت�سبًا الجزاء في الآخرة، واإن 

ْل  �سِ
َ
اأَ له في اأجله فْلي

َّ
مما يزيد في الأجل �سلة الأرحام كما ورد في الحديث: »من اأراد اأن ُيَن�س

َرِحَمه«))(، فهو يح�ض على �سلة الأرحام حتى يجازى عليها المرء عاجاًل واآجاًل. قال)2(:

ِللَِّتي ـــزاُد  ال الفتى  اأعــمــال  الــعــواقــُبواأفــ�ــشــُل  عليها  ــي  ِل وتــحــلــُو  ـــدوُم  ت

التي ـــَم  ْح ـــرَّ ال َك  ـــــرُّ ِب ــــٍرّ  ِب ــُل  ــش ــ� ــالــرغــائــِبواأف ب اآجــــاًل  تــجــازى  عليها 

َمْحفٍل ــِلّ  ك في  الأبـــراِر  ثَنَا  ــُبوُح�ْشُن  راك ال�شيِر  فــي  َجـــدَّ  مــا  لــه  يـــدوم 

وحين ح�سرت الحجاج الوفاة ذكر الموت وكربته، واللحد ووح�سته، والدنيا وزوالها، 

والآخرة واأهوالها، فاأن�ساأ يقول:

والأَْر الــ�ــشــمــاوات  وزن  ذنــبــي  ــياإن  ــَحــاِب يُ اأن  بــخــالــِقــي  ـــي  ـــِنّ َوَظ �ـــضِ 

فــهـــــو ظني ــا  ــش � ــِرّ ــال ب ــــنَّ  َم ــاِب َعـــَذاِبـــيَفـــَلـــِئـــْن  ــت ــك ــال ــــْن َمـــــرَّ ب ــــِئ َولَ

وهي كلها معان اإ�سالمية ماأخوذة من القراآن الكريم وال�سنة النبوية، ناظر فيها اإلى قوله  اهلل  تعالى:  

}

))( �سحيح م�سلم: باب الرب وال�سلة والأدب، حديث رقم ))66.

)2( اليمني، م�ساهاة اأمثال كليلة ودمنة، وانظر الديوان �سمن )امل�ستدرك على �سناع الدواوين املطبوعة(.
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.)2({ }))(، واإلى قوله تعالى: {

 واإلى الحديث القد�سي: »اأنا عند ظن عبد ي بي....«))(، واأن العبد ل يموت اإل وهو 

يح�سن الظن باهلل تعالى.

مفاهيم  ماأخوذة عن  �سيا�سية  معاني  �سعرهم  في  ذكروا  الذين  الإ�سالميين  ال�سعراء  ومن   

 
ّ
دينية: همام بن الأغفل الثقفي، وكان ممن خرجوا على عثمان وقتلوه يوم الدار، وعلى علٍي

يوم �سفين، فقال:

ــاِق ــشَّ ــ� ــف ــــَن ال ــُن ِم ــي ــع ِت ال ــاِققـــد َقــــــرَّ ــف ــن ــِر وال ــف ــك ــــــض ال ومــــن روؤو�

ــــراِق ــــِع ال ـــائـــُب  كـــت ظـــهـــرْت  اِقاإذ  ــا �ـــشـــاِحـــَب الــــُمــــرَّ ــن ــْل ــتَ ــن َق ــح ن

ـــاِق ـــَق ـــش ـــ� ــــوَم الــــــداِر والإحـــــــراِقوقـــــائـــــَد الــــبــــغــــاِة وال ــاَن ي ــم ــث ع

ــاِق ــش ــ� ــم ب ـــ ــه ــاَق ــش ـــْفـــنـــا � ــاِقلـــمـــا لَـــَف ــن ــِع ــِن والــ�ــشــرِب مــن ال ــع ــِطّ ــال ب

وفي �سعر طريح اأي�سًاًً نجد تلك المعاني ال�سيا�سية الماأخوذة عن مفاهيم دينية وم�سطلحات 

اإ�سالمية، وطريح ي�ستلهم هذه المعاني من القيم الإ�سالمية والتعاليم الدينية التي ح�ض عليها 

الإ�سالم. يقول مخاطبًا الوليد بن يزيد))(:

ــــذي اأ�ــشــلـــ ــــت اإمـــــاُم الـــهـــدى ال ــُدوااأن َفــ�ــشَ ــا  م بعد  الــنــا�ــَض  ــه  ب اهللُ  ـــَح 

ــُم ــُه ــَك ــل م اأنَّ  الـــنـــا�ـــضَ  اأتـــــى  ــا  ــم ــُدوال ــَج ــشَ ــاَر اأَْمــــــُرُه � ــش ــد � اإلـــيـــَك ق

ــْم ــَرُه ــا�ــشُ ــبَ ـــم خــلــُدوا�ــشــتــبــ�ــشــروا بــالــر�ــشــا تَ ـــك ــل اإن ــي ـــــْو ق بـــالـــُخـــْلـــِد لَ

اأهــــل اأر�ـــشـــك حتـ بــالــحــمــد  ـــــاد يــهــتــز فـــرحـــة اأُُحــــــــُدوعــــجَّ  ــــى ك ـ

 هذه الكلمات )اإمام الهدى، �سجدوا، والخلد، والحمد( ذات دللت اإ�سالمية، لتوطيد 

))( الزمر: )).

)2( احلجر: )).

))( انظر: �سنن الرتمذي: باب الدعوات حديث رقم 2)))، قال اأبو عي�سى: حديث ح�سن �سحيح.

))( �سعر طريح بن اإ�سماعيل: 02).
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خالفة الوليد وتثبيت دعائمها �سيا�سيًا.

تراث  من  الم�ستمدة  المعاني  ن�سيجه  تكوين  في  ا�ستركت  القوم  �سعر  اأن  راأينا  هكذا 

الجاهلية، من اأ�سعار واأمثال وعقائد، والمعاني الم�ستمدة من الدين الإ�سالمي، على اأن هذه 

الخيوط الدينية تت�شم كله� ب�لو�شوح والب�ش�طة مع االإيج�ز، بخالف م� نجده لدى �شعراء 

لع�سر �سدر  الإ�سالمية  للمعاني  �سمة عامة  منهم؛ وهذه  المت�سوفة  التالية، ول�سيما  القرون 

الإ�سالم وع�سر بني اأمية.

 كما يالحظ اأن ال�سعراء الثقفيين كانوا متاأثرين))( بغيرهم، وموؤثرين فيمن بعدهم، وهذا 

ما نبه عليه النقاد)2( من �سرورة اأن يكون لدى ال�ساعر اطالع وا�سع على اأعمال الآخرين 

من المعا�سرين، وحفظ لأ�سعار المتقدمين، اإلى جانب امتالكه اأدوات فنية اأ�سا�سية من وزن، 

بمعان  الخا�سة  تجربته  معاني  ويمزج  موهبته،  وي�سقل  �ساعريته،  يطور  ولغة؛ حتى  ونحو 

ا�ستمدها من تجارب الآخرين، »ويريق عليها من وهجه ما يجعلها وحدة لها كيان خا�ض، 

ت�سعرك اأنك اأمام �سيء جديد متميز، فيه من لحوم الخراف ال�سيء الكثير، ولكنها �سارت 

في تجاليد ليث«))(.

))( انظر: العجاج حياته ورجزه: ))) – ))) و�سعراء تغلب )/))) – ))) و�سعر بني اأ�سد )/)2) – ))) و�سعراء 

قبيلة طيئ )/))6، ))6 – )66.

)2( العمدة )6) – )6)، ومنهاج البلغاء: )2.

))( املازين �ساعراً: ))).
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المبحث الثاني: الخ�شائ�ض اللفظية

يتعلق  فيما  ما؛  قبيلة  ل�سعراء  اأو  ل�ساعر  ال�سعرية  الدرا�سة  في  معالجته  ينبغي  ما  اأهم  لعل 

بالخ�سائ�ض اللفظية في الدرا�سة الفنية ثالثة اأمور:

اأولها: المنهج المتبع في بنية الن�سو�ض ال�سعرية.

ثانيها: ر�سد اإيقاعات المو�سيقا الداخلية والخارجية.

ثالثها: الجانب اللغوي واأبرز الق�سايا النحوية.

منهجهم في بنية الن�شو�ض ال�شعرية:

اإن اأول ما نلحظه عند �سعراء ثقيف في بناء ن�سو�سهم ال�سعرية هو قلة الق�سائد الكاملة فيما 

جمعته الدرا�سة لهم، بالن�سبة اإلى المقطعات والأبيات المفردة، وذلك اإذا عددنا الق�سيدة ما 

بلغ �سبعة اأبيات اأو جاوزها، والمقطعة ما بلغ اأقل من ذلك على راأي بع�ض النقاد))(.

في حين و�سل عدد  فقط،  ق�سيدة  )25( خم�سًا وع�سرين  الق�سائد عندهم  بلغ عدد  اإذ   

المن�سوبة  المكررة  المقطعات  ا�ستبعاد  بعد  مقطعة)2(،  وت�سعين  �سٍتّ   )96( اإلى  المقطعات 

النكث  بن  لب�سير  مقطعات  ثالث   )3( ا�ستبعاد  وبعد  القبيلة،  �سعراء  من  �ساعر  من  اأكثر  اإلى 

المن�سوب اإلى ثقيف ولي�ض منهم، ومقطعة اأخرى اأجزم باأنها من�سوبة ن�سبة غير �سحيحة اإلى 

الحجاج ابن يو�سف الثقفي.

 وثمة اأبياٌت مفردٌة كثيرٌة ل اأدري اأهي بقايا ق�سائد اأم بقايا مقطعات، و�سل عددها اإلى 

)61( واحد و�ستين بيتًا، بعد ا�ستبعاد بيت لب�سير بن النكث الثقفي.

الثقفيين الجاهليين والمخ�سرمين هي خم�ض  التي ُجِمَعت لل�سعراء  الق�سائد  اأن   ونجد 

))( العمدة: )6).

اأقل عددته  �سبعة عددته ق�سيدة، وما كان  اأبياته  الثقفيني، وما كان عدد  ال�سعراء  اأراجيز  الإح�ساء  اإىل هذا  )2( �سممُت 

مقطوعة؛ واإن كان ابن ر�سيق يرى اأن الأرجوزة ق�سيدة كرثت اأبياتها اأو قّلت، انظر: العمدة: ))). 
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ق�سائد، بعد ا�ستبعاد ق�سيدتين يتنازعهما اأمية واأبوه، اأثبتهما الدكتور ال�سطلي في ديوان اأمية.

التقليدي  النهج  على  ي�سيروا  لم  الثقفيين  ال�سعراء  اأن  الثقفي  ال�سعر  بنية  درا�سة  من  نجد 

للق�سيدة العربية، من حيث الوقوف على الأطالل، والمقدمة الغزلية، ثم التحول عنها اإلى 

بقية الأغرا�ض ال�سعرية، حتى عند اأمية نف�سه، فاإن ما ُجِمع له من �سعر يخلو من المقدمات 

الغزلية والطللية، عدا ق�سيدته التي قالها في الفخر، وبداأها))( بقوله:

�شنينا ــــــْوْت  اأَق ــد  ق الـــــداَر  ــاعـــرْفـــُت  ــِطــيــنَ َق ــا  ـــ ــه ِب ـــلُّ  ـــُح تَ اإْذ  لــزيــنَــَب 

وق�سيدته الثانية- اإن �سحت ن�سبتها اإليه- التي يقول في مطلعها:

ــــِك َظــاِعــنــيــنَــا ــــِل ــــَراُن اأَْه ــــْي ـــــــَك ُمـــْنـــتـَــِويـــنـَــاغــــداً ِج ـــِر َذِل ــــــــَداٍر غـــي ِل

وق�سيدة كنانة بن عبد ياليل:

ُح�شاً َوِذي  ِبَدْمٍخ  �ُشْعَدى  َمْنِزلَْي  ــــُح�َشَقْى  ــتـَـِهــلٌّ َوَراِئ لْــِو يــومــاً ُمــ�ــشْ ِمـــَن الــدَّ

اأما اأبو ال�سلت فقد ا�ستهل ق�سيدته بالفخر ل يعدل عنه اإلى غر�ض اآخر، فقال:

�شرٍف على  َوٍجّ  فــي  المبنُّوَن  ــــانحن  ــــانَ ــه واأْرَك ــن ــاً م ــع ــَف ــشُ ــا � ــن تــلــقــى ل

ن�سر  وبني  ثقيف  بين  دارت  التي  الحرب  في و�سف  ق�سيدته  الثقفي  المحبر  وا�ستفتح 

بقوله:

بينهم الــَحــْرَب  َث  رَّ
اأَ ممن  كنت  ــاومــا  ــُدبَ ــْن ــكــن مــ�ــشــعــوداً جــنــاهــا وُج ول

وا�ستهل اأبو محجن ق�سيدة له بحمد اهلل اأن نجاه وخل�سه من حار�سه)2(:

ــي ــِن ــشَ ــ� ــلَّ َوَخ ـــانـــي  نـَــجَّ هلل  ــد  ــم ــح َحبَ�َشاال قد  يَّ  والبُو�شِ َجــْهــَراَء  ــِن  ابْ ِمــِن 

 وكقوله اأي�سًاً))(:

ــٍر ــْخ ــٌف غــيــر َف ــي ــِق ــالَـــَقـــْد َعــِلــَمــْت ثَ ــْوَف ــيُ ــشُ ـــُن اأْكـــَرَمـــهـــــــْم � ـــْح ـــا نَ ـــاأنَّ ب

))( ديوان اأمية: )0).

)2( ديوان اأبي حمجن �سنعة اأبي هالل: )2.

))( ديوان اأبي حمجن �سنعة اأبي هالل: )).
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 من ذلك اأي�سًاًً قول كنانة بن عبد ياليل:

ــا ــنَ ــالَ ــتَ ـــُد ِق ـــِري ــا يُ ــنَ ــي ــِغ ــْب ــــْن كــــاَن يَ ــاَم ــَه ــُم ــِري نَ َل  َمـــْعـــَلـــٍم  ــــــَداٍر  ِب َفــــاإِنَّــــا 

يعددوا  ولم  ق�سائدهم،  الثقفيون  والمخ�سرمون  الجاهليون  ال�سعراء  يطل  لم  هكذا 

تمهيد،  بال  المو�سوع  على  يهجمون  فهم  جّداً،  �سيقة  دائرة  وفي  ندر،  ما  اإل  الأغرا�ض 

وكل ق�سيدة اأو قطعة ت�ستقل بمو�سوع واحد، يعبرون عنه تعبيراً �سريعًا متدفقًا ين�سجم مع 

عواطفهم، التي ي�سورون ما فيها من دفقات �سريعة اأي�سًاً.

اإذا ا�ستثنينا   هذا الأمر ينتظم �سعر الثقفيين الجاهليين والمخ�سرمين على حد �سواء، اإل 

اآنفًا، واأخرى لأبي  اإليها  الم�سار  اأمية  الثقفي، وق�سيدة  �سالم  بن  ياليل  ق�سيدة كنانة بن عبد 

محجن هي لميته التي قالها يوم الج�سر، على عك�ض �سائر منظوماتهم التي لي�ض لها مقدمات.

 
ُ
 اأما ق�سيدة اأبي محجن الالمية التي قالها يوم الج�سر؛ فقد انفرد بمقدمتها الطيفية، َوِذْكر

الطيف))( هنا لون من األوان الغزل والت�سبيب؛ لكنه غريب في ق�سيدة ت�سم رثاء �سهداء تلك 

الموقعة، وعلى راأ�سهم القائد اأبو عبيد الثقفي. قال اأبو محجن)2(:

يو�شٍف اأُمُّ  ــا  ــَونَ ــْح نَ ْت  ــدَّ ــشَ ــ� تَ ــــى  َمَجاِهُلاأَنَّ فياٍف  َم�ْشَراَها  دوِن  َوِمـــْن 

ــَراتـُـُهــْم �ــشَ ِنــيــَلــْت  ــِفّ  بــالــطَّ فتيٍة  ـــــوِدَر اأَْفـــرا�ـــضٌ لــهــم َوَرَواِحــــــُلاإلـــى  وُغ

ة ق�سيدة في الرثاء، بداأها  مَّ ّ ولهذه الق�سيدة نظير في ال�سعر العربي، ذلك اأن لدريد بن ال�سِ

بالغزل حيث قال في مطلعها))(:

َمْعبَِد اأُِمّ  ِمـــْن  الــَحــْبــِل  جــديــُد  ــِداأرَّث  ــْوِع َم ـــلَّ  ُك اأَْخـــَلـــَفـــْت  اأَْم  ــٍة  ــيَ ــاِف ــَع ب

 قال ابن ر�سيق: »ولي�ض من عادة ال�سعراء اأن يقدموا قبل الرثاء ن�سيبًا، كما ي�سنعون ذلك 

))( كما يف ق�سيدة زهري بن جناب التي مطلعها: 

ــوؤرُق امل اخلياُل  ذا  �سلمى  اآل  اأمــن  ُق  وَّ امل�سَ الطروُب  الطيَف  ــُق  مَيِ وقد 

ديوان بني كلب بن وبرة: 6)، وانظر: �سعر قبيلة كلب حتى نهاية الع�رش الأموي: )0).  

)2( ديوان اأبي حمجن: 0)، اأبو حمجن �ساعر خم�رشم؛ لكن ق�سيدته هذه من ال�سعر الإ�سالمي من حيث منا�سبتها واأحداثها.

))( العمدة: 0)).
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ًة اأولها 
َّ
مًة: »ل اأعلم مرِثي في المدح والهجاء«، قال ابن ر�سيق: وقال ابن الكلبي، وكان عالَّ

ن�سيب اإل ق�سيدة دريد بن ال�سمة..« وذكر البيت ال�سابق))(.

في  واأمية  كنانة  اإل  اأ�سعارهم  في  تقليدية  مقدمات  على  الثقفيين  لل�سعراء  نعثر  لم  هكذا 

اإلينا  ت�سل  لم  اإذ  �سعرهم،  من  كثير  �سياع  اإلى  يعود  ذلك  �سبب  ولعل  نادرة،  ق�سائد  ثالث 

ق�سائدهم كاملة، ي�ساف اإلى ذلك اأنهم ربما رغبوا في اأن يتخففوا في منظوماتهم من تلك 

المقدمات، واأن يعفوا اأنف�سهم من النهج التقليدي للق�سيدة العربية.

ول يختلف �سعراء ثقيف في الإ�سالم عن اأ�سالفهم في الجاهلية في منهج الق�سيدة، فلقد 

�ساروا على النهج التقليدي حينًا، وتخلَّْوا عنه في اأحايين كثيرة، ونالحظ اأن ما التزموا فيه 

المنهج التقليدي فيما و�سل اإلينا من �سعرهم كان نادراً.

 ففي الع�سر الإ�سالمي )الرا�سدي( لم اأعثر على اأي مقطوعة اأو ق�سيدة فيها مقدمة غزلية، 

بل يلج ال�ساعر اإلى المو�سوع مبا�سرة دون اأي مقدمات.

واإن كنت  المقدمات،  الحكم تخلو من هذه  بن  يزيد  ق�سائد  الأموي نجد  الع�سر   في 

وجدت له ق�سيدة يجري في مطلعها مجرى ال�سعراء الجاهليين الذين ي�ستهلون ق�سائدهم 

بالمقدمة الغزلية، وذلك قوله في مطلع ق�سيدة َمْدٍح ل�سليمان بن عبد الملك:

َمْعُموَدا القلُب  ــَذا  َه باأ�شماَء  ــَدااأم�شى  ــي ِع ــاُده  ــت ــع ي ــا  ــَح ــشَ � اأُقــــــوُل  اإذا 

بـَـَقــٍر ِغــــْزَلَن ِذي  ِمـــْن  ـــــَوَر  اأَْح ـــاأنَّ  ــَه الــَعــْيــنَــْيــن والــجــيــَداك ــبَ ــه �ــشَ ـــدى ل اأه

فتخلُفِني منها  مــوعــٍد  على  ــَدااأَْجــــري  ــي ــَواِع ــَم ال تـُــوِفـــي  ـــــلُّ ول  اأََم ــال  ف

 ويتحرر يزيد بن �سبة من هذه المقدمة، لكن ل نعدم له ق�سيدة اأن�سد فيها الفخر والعتاب، 

قالها عند من�سرفه من ال�سام، م�ستهاًل اإياها بمقدمة غزلية على غرار �سعراء الجاهلية، وا�سفًا 

معاناته من محبوبته �سلمى فقال:

ــا ــَدْدنَ �ــشَ ومــا  ــدُّ  تَــ�ــشُ ــْلــَمــى  �ــشَ ـــا ُكـــنَّـــا اأََرْدنَـــــــااأََرى  ـــُدوِدَه ـــشُ ـــَر � ـــْي وَغ

))( العمدة: 0)).
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ــا ــن ــْي ــَل ــا َع ــَه ــِل ــاِئ ــن ـــْت ب ـــِخـــَل ـــْد بَ ـــَق ــالَ ــْدنَ ــِم ــا َح ــَه ــِل ــاِئ ــنَ ـــــْو َجــــــاَدْت ِب َولَ

ــْت واأَْمــ�ــشَ ــــَدْت  َوَع بما  نَّْت  �شَ ــد  ــا َعـــِهـــْدنَـــاوق ــم ـــا ع ـــَدَه ـــْه ـــُر َع ـــِيّ ـــَغ تُ

ــا ــنَّ ـــي الـــــــداِر ِم ـــاِئ ـــنَ ــى تَ ــل ـــاتـُـــِلــــمُّ ع ـــْدنَ َرَق اإَذا  ــاُل  ــي ــخ ال ــا  ــُرن ــِه ــ�ــشْ ــيُ ف

اأح�سنت  �سبة:  بن  ليزيد  قال  الذي  يزيد،  بن  الوليد  فر�ض  و�سف  في  اأخرى  وق�سيدة   

الو�سف واأجدته، فاجعل لق�سيدتك ت�سبيبًا، واأعطه الغزيل وعمر الوادي.

وتخلو مطالع الق�سائد عند طريح من هذه المقدمات، ولكن ذلك ل يمنعه- على الرغم 

من تاأخره اإلى العقد ال�سابع من القرن الثاني الهجري- من الحنين اإلى القديم، واقتفاء اآثار 

ال�سابقين في الوقوف على الأطالل، وا�ستخبار الدمن القفار، اإلى مدٍح م�سفوٍع بفخٍر بقبيلته 

ثقيف اأخوال الوليد. قال طريح))(:

تُكْن ـــْم  َولَ القفاَر  ــَن  َم ــِدّ ال ــِرتَ�ْشتَْخِبُر  ــْخــِب ــتَ ـــردَّ اأَْخــــبَــــاراً عــلــى ُمــ�ــشْ ـــتَ ِل

ــارٍف ع ــٍب  ــْل َق بين  تحكُم  ــِرَفــَظــَلــْلــَت  ــِك ــْن ـــِه َوَطـــــــْرٍف ُم ـــِت ـــبَّ ــى اأِح ــنَ ــْغ م

ُكــْفــاأَُه ثقيٍف  مــن  ــَك  ــُل ــْه َك ـــاَم  ـــتَ ــْوهــِرواْع ــاَك فــاأنْــَت َجـــْوَهـــُر َج ــاَزَع ــنَ ــتَ َف

يُّها ُق�شَ الــقــريــتــيــن  ــــروُع  ف ــْت  ــَم ــنَ ــِرَف ــبَ ـــِمّ الأْك ـــَك فــي الأ�ـــشَ ــيُّــهــا ِب وَقــ�ــشِ

ولطريح وقوف متكرر على الطلل، وم�ساهدة ما بقي فيه من معالم واأثر، ليجد في ذكر 

تلك الآثار، ووقوفه حزينًا اأمام الديار؛ متنف�سًا للتعبير، ورغبة في الحنين اإلى ذكريات قديمة، 

 في ميعته هو و�سلمى بهناءة العي�ض ورغد الحياة. قال طريح)2(:
َ
َنِعم

ــُد ــنَ ــشَّ ــ� ـــُه ال ـــلُّ ـــُح ــــْن يَ ــُداأْقــــَفــــَر ِمــــمَّ ــُم ــُج ــال ــُق ف ــي ــِق ــَع ــال ــى ف ــحــنَ ــمــْن فــال

ـــَق فــيــهــا مـــن الـــمـــعـــارِف بعـ ـــْب يَ ـــُدلـــم  ـــوتَ وال الــــرمــــاُد  اإل  ـــِيّ  ـــح ال ـــد  ـ

الــريـــ معالمها  ـــَرْت  ـــكَّ نَ ـــٌة  ـــُدَوَعـــْر�ـــشَ ـــِجـــٌد وُمـــْنـــتـَــ�ـــشَ ـــ�ـــشْ ــا َم ــه ــــُح ب ـ

لــيــالــيــنــا ول  ــلــمــى  �ــش اأَنْــــ�ــــضَ  ـــم  َرَغــــُدل ِبــَهــا  ــنَــا  عــيــ�ــشُ اإْذ  بـــالـــَحـــْزِن 

))( �سعر طريح بن اإ�سماعيل الثقفي: )0).

)2( �سعر طريح بن اإ�سماعيل الثقفي: )0).
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واإْذ الــ�ــشــبــاِب  ــِة  ــَع ــْي َم ــي  ف ــُن  ــْح نَ ـــــُدُداإْذ  ـــةٌّ ُج ـــشَ ـــ� ــــَك َغ ــــْل ــــا ِت ــــنَ ــــاُم اأيَّ

المقدمات  عن  الأموي  الع�سر  في  الثقفيون  ال�سعراء  فيها  تخلى  التي  الق�سائد  كثرة  اإن 

�سعراء  اأمام  وتمهيداً  العربية،  الق�سيدة  منهج  تطوير  في  اإ�سهامًا  يعد  اأ�سعارهم،  في  التقليدية 

الع�شر العب��شي الإ�شق�ط المقدم�ت، واتخ�ذ المط�لع القوية، وبراعة اال�شتهالل عو�شً� عنه�، 

مع من اأ�سهم في ذلك من �سعراء الع�سر الأموي))(.

َعة،  الُمَقطَّ منهج  هو  اآخر،  منهجًا  ق�سائدهم  جانب  اإلى  ثقيف  �سعر  في  المرء  يجد 

والمقطوعة هي ما كان عدد اأبياتها اأقل من �سبعة اأبيات، وقد ُعرف هذا المنهج عند �سعراء 

الجاهلية، وتغلُب المقطعاُت على اأ�سعارهم التي قد يكون كثير منها بقايا ق�سائد كاملة.

 ومما جاء على هذا المنهج في �سعرهم الجاهلي قول ابن الذئبة الثقفي:

ــــن مــفــْر ــــا لــلــفــتــى م ـــمـــرك م ـــع ــه والـــكـــبـــْرل ــق ــح ــل ــــمــــوت ي مــــع ال

ولم�سعود بن معتب مقطوعة اأخرى يخ�سى فيها �سياع اأمواله، واأن يبيعها ورثته لقري�ض 

فقال:

َعَجِلي ت�شتري  قري�ًشاً  اأعــرَفــنَّ  ــراِنل  ــْج ــَة مــن زرٍع وُح ــَم ــْي اأَُم ــْي  ــنَ بْ يــا   

اإلى غير ذلك.

 وهناك مقطعات ل�سعراء مخ�سرمين قيلت في �سدر الإ�سالم؛ كقول ُخَفاف بن ن�سلة في 

:  مطلع مقطوعة يمدح فيها ر�سول اهلل

َجى الدُّ ِبَي  القلو�ُض  َمِت  تََحطَّ َقْد  ــــَن الـــَفـــَلـــَواِتَكْم  ـــٍر ِم ـــْف فــي َمــْهــَمــٍه َق

 وله مقطعة اأخرى قال فيها:

ِلَغِد ــًة  هــاَم كبيراً  �شيخاً  ــبَــْحــُت  َغِداأ�ــشْ َفبَْعَد  َل  اأَْو  ــي  َجــَدِث لَــَدى  ــْو  ــْزُق يَ

ومن مقطعات الثقفيين في الع�سر الأموي قول يزيد بن الحكم)2(:

))( العجاج حياته ورجزه: ))).

)2( حما�سة البحرتي )/))).
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ِعــَداتـُـُه �َشِريعاً  َكــانـَـْت  َمــْن  ُل  َف�شْ ــا  َماِطُلْهَوَم ــَد  ــَوْع ال َطالَْبتَُه  ْن  اإِ ُهــو  َوَمـــْن 

وقول المغيرة بن �سعبة:

َخاِلياً ــَي  نـَـْفــ�ــشِ ــْيــُت  َمــنَّ ــا  َم ـــاِناأَْدَرْكـــــِت  ـــَم ـــْع ـــنُّ ال ــــَة  ــــنَ بْ ــــا  يَ ِك  َدرُّ هلِلِ 

 وقول الحجاج بن يو�سف الثقفي:

ــاً ــي َرا�ــشِ َعـــِنّـــَي  اهلل  ــُت  ــْي ــِق ِل َمـــا  ــاَء الــنَّــْفــ�ــِض ِفــيــَمــا ُهــنَــاِلــِكاإَِذا  ــَف ــــاإِنَّ �ــشِ َف

 وقول عبد اهلل بن اأراكة:

ــٌح ــَداِئ ــَراُم َم ــِك ـــَر ال َخ ــا ادَّ ــْن َخــْيــِر َم ــِرِم ـــ ه ــدَّ ــهــا َعــَلــى ال ــِب ــاِح ــ�ــشَ ــى ِل ــَق ــْب تَ

وقول محمد بن القا�سم الثقفي:

وطاعتي �شمعي  مـــروان  بنو  ــــــي عــلــى مـــا نــابــنــي لــ�ــشــبــوراأين�شى  واإن

يمكن القول بعد اإنعام النظر فيما توافر للدرا�سة من �سعر ثقيف: اأن �سعراءهم كانوا اأقدر 

المقطعة هو الأغلب على �سعرهم، في  المطولت، واأن منهج  المقطعات منهم على  على 

على  تاأت  لم  قلتها-  على   - ق�سائدهم  اإن  ثم  وا�سحًا،  انح�ساراً  الق�سيدة  انح�سار  مقابل 

المنهج التقليدي اإل نادراً.

ويمكن اإرجاع ذلك اإلى عدة عوامل، اأهمها: �سياع ق�سم كبير من �سعرهم، قد تكون 

بع�ُض تلك المقطعاِت اأجزاًء منها.

القرى  �سعراء  بقية  مثل  القلة  تلك  في  ومثلهم  بعامة،  ثقيف  �سعر  قلة  ب�سبب  يكون  وقد 

قتيبة  ابن  فاإن  الفحول))(؛  في  ُهم  وَعدَّ ثقفيين  �سعراء  �سالم خم�سة  ابن  ولئن ذكر  والمدن. 

في ال�سعر وال�سعراء لم يترجم لأحد من �سعراء ثقيف ل في الجاهلية ول في الإ�سالم، �سوى 

يختر  لم  الق�ش�ئد-  اإال  يخت�ر  اأال  كت�به  �شرط  وقد جعل  ميمون-  وابن  الثقفي)2(.  الأجرد 

ق�سيدة واحدة من �سعر ثقيف، ولم يكن ذلك عن �سعف الم�ستوى الفني لل�سعراء الثقفيين، 

))( طبقات فحول ال�سعراء )/))2 – 0)2.

)2( ال�سعر وال�سعراء 2/))).
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 كان ق�سيراً فلي�ست لهم القدرة على الإطالة اأو مجاراة فحول ال�سعراء، واإنما 
ْ
ُهم

َ
اأو لأن َنَف�س

كان ب�سبب هذا ال�سياع الذي اأ�ساب اأ�سعارهم.

ويبدو اأن بروز منهج المقطعة و�سل اإلى اأن يكون ظاهرة من الظواهر العامة في اأ�سعار 

العرب منذ الجاهلية اإلى ع�سر بني اأمية، هذا الحكُم يعتقد اأنه ينطبق على جميع القبائل بعد 

ئ))(، وهي 
ّ
اأن ي�ستثنى من كل قبيلة فحولها. هذا ما اأ�سار اإليه دار�سو اأ�سعار اأ�سد وتغلب وطِي

ان، واإن لم ين�ّض على 
َ
ل، وَهَمَدان، وُذْبي

ْ
ر، وُعَقي

ْ
ي ُق�سَ اأ�سعار  ظاهرٌة مالحظة فيما ُجِمَع من 

ذلك دار�سو اأ�سعار هذه القبائل.

ر�شد اإيقاعات المو�شيقا الداخلية والخارجية:

تقف الدرا�سة هنا عند الجانب المو�سيقي من الخ�سائ�ض اللفظية لل�سعر الثقفي، وتنق�سم 

هذه المو�سيقى-كما هو معلوم لدى الدار�سين- اإلى مو�سيقى داخلية، ومو�سيقى خارجية. 

فالمو�سيقى الداخلية تقوم على المح�سنات اللفظية، والمو�سيقى الخارجية تقوم على الوزن 

والقافية.

اأ- المو�شيقا الداخلية:

نجد في �سعر ثقيف �سروبًا مختلفة من الكالم اأطلق عليها البالغيون في الع�سر العبا�سي 

ا�سم المح�سنات اللفظية، وقد �سنفوها وق�سموها وو�سعوا لكل �سرب منها ا�سمًا، وتفننوا 

فيها، واأكثر بع�ض ال�سعراء منها في �سعرهم حتى اأ�سبحت متكلفة م�سطنعة.

تزيد مو�سيقاه  اإذ  ال�سعر،  فنية في  قيمة  لها من  لما  بالمح�سنات  البالغة  اهتم علماء  وقد 

الداخلية  البيت  مو�سيقا  وتتعا�سد  اأثراً،  النف�ض  وفي  وقعًا،  الأذن  في  وُتْحِدث  نًا، 
ْ

ُح�س

والخارجية فتن�سىء في الأ�سماع نغمًا، وفي القلوب طربًا. وتاأتي هذه المح�سنات في �سعر 

ثقيفـ  كما هي عند غيرهم من العربـ  َعْفَو الخاطر دون ا�ستدعاء، فلم يق�سدوا اإليها ق�سداً، 

))( انظر: �سعراء تغلب )/)2)، و�سعراء بني اأ�سد )/2))-))) و�سعراء قبيلة طيئ )/)666-66.
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واإنما وقعت في �سعرهم بداهة وارتجاًلً.

ومن تلك المح�سنات ما يعرف بالجنا�ض، وهو قليل في �سعرهم، ومنه قول اأمية بن اأبي 

ال�سلت))(:

معتّباً ــنــائــبــاِت  ال ــي  ف ْعـــتَـــبَـــْت 
اأَ ُحُلوُمَهافــمــا  ــْت  ــلَّ َو�ــشَ ــْت  َطــا�ــشَ ولكنها 

فجان�ض بين )اأعتبت( و)معتب(.

ومن الجنا�ض قول اأبي ال�سلت الثقفي:

فقد الِكاَلِب  �شود  على  �ْشداً  اأُ ــالََّلاأَْر�َشْلَت  ُف ـــضِ  الأْر� في  �شريُدُهُم  اأ�شحى 

فجان�ض بين )اأ�سداً( و)�سود(.

ومنه اأي�سًاً ما ن�سب اإلى ابن الذئبة الثقفي:

ــُه ــْع ــِن ــَط ــ�ــشْ ــيَ ــْل ــى َف ــغــن ـــد ال ـــِدفــمــن وج ـــْه ــــلَّ َج ذخـــيـــرتَـــُه ويـــجـــهـــْد ك

فجان�ض في البيت بين )يجهد( و)َجْهد(.

ومن الجنا�ض قول ابن الذئبة اأي�سًاًً:

ابَـــــــٍة ـــــف األــــــــــوف وُحـــــــرَّ ـــــاأل ــمــطــرب ــل ال ــي ــب ــل الـــ�ـــشـــمـــاء ق ــث ــم ك

ومن الجنا�ض قول المحبر الثقفي:

ـــا ـــوَدَه ـــبَّـــا وُق ــاً اأَ�ـــشَ ــبّ ــش ــًة � م ــرَّ ــشَ ــ� ــا اأَْوَريـَــــاَهـــــا واأَثْــَقــبَــاُم ــا م ــَم ــِه ــدي ــاأي ب

ا(.
ّ
ًا( و)اأ�سب

ّ
فجان�ض بين )�سب

ومما جاء من الجنا�ض في �سعرهم بعد الإ�سالم قول عبد اهلل بن �سعيد بن عتبة الثقفي:

�ُشَطٍب ذو  ــَي  ــفَّ َك وفــي  ـــدُّ  اأَ�ـــشُ ــــا  اِماأَنَ ْم�شَ �شَ ــلَّ  ك ى  ــدَّ ــَع ــتَ تَ اَمٍة  ْم�شَ �شَ

فجان�ض بين )�سم�سامة( و)�سم�سام(.

))( ديوان اأمية: ))).
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وقول محمد بن عبد اهلل النميري في زينب:

فاأْفتَنَْت ــٍع  َجــْم بين  ـــراَءى  ت َعـــرَفـــاِتوقــامــت  ِمـــْن  َلَح  َمـــْن  ــا  ــَه ــِت ــروؤي ب

فجان�ض بين )تراَءى( و)روؤيتها(، وقوله اأي�سًا:

ــَواقــي ــبَ ال ــِج  ــَج ــِح ال ــي  ف اأنــــَت  ــِج الــثــالِثاألٍق  ــَج ــِح ــي ال كــمــا لَقـــْيـــَت ف

جان�ض بين )األٍق( و)لقيت(، وبين )الحجج( و)الحجج(، وقوله اأي�سًاًً:

الِحَمى ـــِرِه  تـــذكُّ ـــْن  ِم ــــوؤاِدي  ف ـــاأنَّ  َطاِئِرك ري�ُض  ــِه  ِب يهُفو  الِحَمى  واأهـــَل 

فجان�ض بين )الحمى( و)الحمى(، وقوله اأي�سًاًً:

طالعاً اإ�ــشــبــيــَل  راأ�ــــض  بـَـــَدا  اأن  ـــى  ــُعاإل ــاِب الأَ�ــشَ تـَـنـَـْلــُه  لــم  ٌن  ِح�شْ واإ�شبيُل 

جان�ض بين )اإ�سبيل( و)اإ�سبيل(، وقوله في زينب:

ــــاً ــــف ــــَواِق ــــَك َم ــــْل ــــِت ــــــــْن َواِقـــــــــِفاأَْحــــــِبــــــْب ِب َوِبــــــَزيــــــنَــــــٍب ِم

جان�ض بين )مواقف( و)واقف(.

وقوله اأي�سًاً في ليلى:

َو�َشاِكناً لَْيَلى  ُحــِبّ  ِمْن  الحمَى  الَغْمِراأُِحــبُّ  على  لَْيَلى  ُخِبّْرُت  اإن  الَغْمِر  َعَلى 

( وبين )الَغْمر( و)الَغْمر(. ( و)ُحِبّ فجان�ض بين )اأُِحبُّ

وقول يزيد بن الحكم يرثي ابنه عنب�سًا:

يُْبتََغى الع�شيرِة  ــُل  ــْه َج اإذا  َهــاجــهــوٌل  ــَمــاوؤُ ُحــَل ــَمــُه  ِحــْل ــى  ــشَ ــْر� َويَ َحليٌم 

َجْهَلُه يرِة  الَع�شِ ــِل  ــْه َج ُذو  ــُن  ــاأَم ــاوي ــاَلوؤَُه ــَه ُج َجــْهــَلــه  ــى  ــْخــ�ــشَ َويَ عليه 

فجان�ض في البيت الأول بين )جهول( و)جهل(، وبين )حليم( و)حلم( و)حلماء(، وفي 

البيت الثاني بين )جهل( و)جهله( المكررة مرتين و)جهالوؤها(.

وقول يزيد اأي�سًاًً:
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تُكْن تَْبِكِه  َواإِن  تُــوؤَْجــْر  ْب  تَْحتَ�شِ ــااإن  َه ــاوؤُ ــَك ــتــاً بُ ــْي ــِي َم ــْح ـــْم يُ ــٍة لَ ــيَ ــاِك ــبَ َك

جان�ض بين )تبكه( و)باكية( و)بكاوؤها(.

وقال يزيد اأي�سًاًً:

بََحْت فاأَ�شْ الُقلوِبِ  في  ُقُروحاً  الَقْرُحنََكاأَْت  الثَّنَِت  على  يُ�ْشَفى  ــْل  َوَه ــَراًء  ِب

جان�ض بين )قروحًا( و)قرح(.

ومن الجنا�ض اأي�سًاًً قوله:

�َشْوَءٍة ــِلّ  ُك اإلــى  اِحــي  الــدَّ ِبــَك  ُمــْدَحــوَِّفيَْدُحو  ِباأَْطي�َض  ــْدُحــو  يَ ــْن  َم �َشرَّ  فيا 

ومن الجنا�ض قوله اأي�سًاًً:

له �شعْيُت  ما  �َشْعيي  َفيَْكُفُر  ــاُءاأ�ْشَعى  ــقَّ ــــــواِن لَ اإنــــي َكـــــَذاَك ِمــــَن الإخ

ــــــَدُه َويَــــــٍد ــــــْن ــــي ِع ـــــٍد ل ـــــم ي اآَلُءوك ــــــَي  َوْه ـــــــَراٍت  ِت هـــــــنَّ  ـــدُّ ـــُع يَ

اأ�سعار الثقفيين، ل�سيما الإ�سالميين  اأمثلة الجنا�ض الكثيرة المبثوثة في  اإلى غير ذلك من 

الآذان،  في  الم�ستح�سن  ال�سوت  تكرار  من  �سرٌب  اأنه  في  الفنية  قيمته  وتبدو  والأمويين. 

المحبب اإلى الأ�سماع، ول�سيما اأنه ياأتي في �سعرهم دون ا�ستكراه، وهذا مما ي�سفي عليه 

جماًل اآخر.

يعرف  ما  ال�سعر:  مو�سيقا  تغني  التي  اللفظية  المح�سنات  من  الثقفيين  �سعر  في  ونجد 

عند البالغيين برد العجز على ال�سدر، وهو اأن تاأتي في اأول البيت بلفظ ثم تاأتي به اأو بما 

 على هذه البنية، تي�سر ا�ستخراج قوافيه 
ُ
ي�ساركه في ال�ستقاق في اآخره))(، »واإذا ُنِظمَ ال�سعر

قبل اأن تطرق ال�سمع، اأو ينتهي اإليها المن�سد«)2(، فهو �سبيه بالجنا�ض من حيُث قيمُته الفنيُة 

تاآلفًا  يحدث  اأنه  الجنا�ض  على  يزيد  لكنه  له؛  والطرب  المكرر  ا�ستح�سان  من  والمو�سيقيُة 

وترابطًا بين المو�سيقا الداخلية المتمثلة بالتكرار، وبين المو�سيقا الخارجية المتمثلة بالقافية، 

))( الوايف يف العرو�ض والقوايف: 2)2، و�رشح الكافية البديعية: 2)، وقانون البالغة: 02).

)2( قانون البالغة: 02).
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ي�سبقها. فمن  البيت وما  قافية  الألفاظ والحروف في  المكرر من  ال�ساعر يجعل  اأن  وذلك 

ذلك قول اأبي ال�سلت الثقفي:

ــٍد ــْن َولَ ــْزِل ِم ــَه ــانَــاَوَمـــا َواأَْدنَــــا حـــذاَر ال َعــْدنَ ـــاُء  ْحـــيَ
اأَ َواأََدْت  َوَقـــْد  فيها 

وقوله اأي�سًاًً:

ــا ُعــبُــٌط ــه ــاأَنَّ ــُدٍف َك ـــْن �ــشُ ـــوَن َع ـــْرُم ــاَليَ ــَج اإِْع المْرميَّ  يُْعِجُل  ــٍر  ــَخ َزْم في 

اأي�سًاً، ومن ذلك قول  ومن �سعرهم في الع�سر الأموي ما جاء فيه هذا ال�سرب البالغي 

يزيد بن الحكم:

ــي ــَوان ــَغ ــيــُر مــن ال ــو الــكــب ــرج ـــا ي ــابَــاوم َو�ــشَ ــُه  ــتُ ــبَ ــي ــِب ــشَ � ــــْت  ــــبَ َذَه اإذا 

ــٍد ــْج ــــِل نَ َكــــابـَـــاَعـــَقـــاِئـــُل مــن َعـــَقـــاِئـــِل اأه ـــَن الــــِرّ ـــْل ـــِقّ ـــع ـــم يُ ـــَة ل ـــك وم

ــٍد ــْج ـــَع يَــــْوَم نَ ـــَق بْ ـــاَولَــــْم يـَـــْطــــُرْدَن اأَ ـــَرابَ ُغ َوَل  َطـــــــَرْدَن  َكــْلــبــاً  َوَل 

 الأعجاَز على �سدورها كالآتي:
ُ
ففي الأبيات الثالثة ردَّ ال�ساعر

ْلَن( على )عقائل(، وفي  )ُيَعِقّ الثاني  البيت  )الكبير(، وفي  )�سابا( على  الأول  البيت  في 

البيت الثالث )طردن( على )يطردن(.

وقوله اأي�سًاً في مدح �سليمان بن عبد الملك:

َح�َشُدوا �شالٍح  من  فَكْم  يح�شدوك  َمْح�ُشوَدااإِْن  ــاَن  ك قد  الهدى  نـَـِبــيُّ  هــذا 

وقوله اأي�سًاً:

َدُقُه اأَ�شْ الَقْوِل  َوَخْيُر  َخْيراً  قْلَت  الِقيُلقد  َق  ــِدّ �ــشُ ــْعــٍل  ــِف ِب منك  ــان  ك لــو 

ُم�ْشتَرٍك ــُر  ــْي َغ ــي  ــِل ــْق َوَع ــيــُلعلَّْلتُموني  ــَعــاِل الــتَ ــِل  ــْق ــَع ال لـــذي  ــقــوم  ت ول 

َخيِرُكُم نَــْفــَع  اأََجــــاٍن  �شعري  ليت  الُغوُليــا  ــَي  ُدون ِمــْن  َخْيَرُكْم  لـَـْت  َغــوَّ اأَْم 

وفي هذه الأبيات رد الأعجاز على �سدورها.

Thaqeef_Book.indb   276 24/5/10   2:44 PM



277

وفي عتابه ابن عمه عبد الرحمن بن عثمان بن اأبي العا�ض قال له:

ــْم يـَــْدِو ِلــلــنَّــاأِْي َعــْهــَدُه ـــَراأً لَ ــَت اْم ــَديْ ِويَف الــدَّ ُهــَو  التَّنَائي  َقبِل  ِمــْن  َوَعــْهــُدَك 

بن مروان،  الملك  اإلى عبد  ر�سالته  الحجاج في  اأي�سًاًً عند  البالغي  ال�سرب  ونجد هذا 

يقول:

َهـــَواَدٍة ِذي  ِمــْن  �َشالَْمَت  َمــْن  ــاِلــُم  ــي مــحــاِربُــْهاأُ�ــشَ ــاإِن ــاِلــْمــُه َف َوَمــــْن لَـــْم تُــ�ــشَ

ـــــُه اأََرْدتُ ــي  ــِنّ ِم ــوَم  ــي ال اأردَت  ـــي ُمــَجــاِنــبُــْهومهما  ــوَم اإن ــي ــم تُـــــِرْدُه ال ومــا ل

قلتُُه قــلــَت  مــا  ــوَم  ــي ال اإلــيــك  ــْهواأمــــري  ــاِربُ ــَق ــا يُ ـــْم اأَُقــــْل م ــم تــقــْلــُه لَ ومــا ل

وكقول ابن اأراكه:

الُعاَل َطَلِب  ِمْن  الَْقْلِب  ْفِر  ِب�شُ ْفِرَولَ�ْشُت  وال�شُّ البي�ِض  من  ْفٌر  �شُ يَِدي  َولكْن 

الخارجية  المو�سيقا  ِفدان 
ْ
َير اللذين  ال�سربين  لهذين  كثيرة  بنماذج  الثقفيين حافل  و�سعر 

لل�سعر بجو من المو�سيقا الداخلية، اإذ تاأتي الكلمة في ح�سو البيت، ثم ل يلبث �سداها اأن 

يتردد في مو�سع اآخر منه، فتطرب له الأذن طربها لل�سدى.

يلتزم  اأن  وهو  يلزم(؛  ل  ما  )لزوم  ي�سمى  ما  جديدٍة   
َ
بعنا�سر ال�سعر  مو�سيقا  يرِفُد  ومما 

ال�ساعر في قوافيه ما ل يجب التزامه من الحروف، ويكون في بيتين اأو اأكثر، فمن ذلك التزام 

م�سعود بن معتب الثقفي الراء المفتوحة في بيتين من مقطعة نونية مردفة بالألف، فقال:

َعَجِلي ــتـَـِري  تـَـ�ــشْ قري�شاًً  ــنَّ  ــرَف اأع ــَراِنل  ــْج وُح َزْرٍع  مــن  ــَة  ــَم ــْي اأَُم بــنَــْي  يــا 

يَاعهَما �شِ ــى  اأْخــ�ــشَ ل  يُ�َشْيَعَة  ـــَراِنوابــنــا  ـــْم ــوٍد وُح ــن �ــشُ عــلــى مــوالــيَّ م

والتزم فقيد ثقيف النون ال�ساكنة في جميع اأبيات مقطعة رويها هو حرف النون المفتوحة 

فقال:

ـــــُر ـــــذُك ــْهيـــهـــيـــُج مـــــا يـــهـــيـــُج وي ــا يــُكــنَّ ــُن م ــزي ــح ــُب ال ــْل ــَق ـــا ال ـــَه اأيُّ

ــــــا ــــــيَ ـــى الأَبْ ـــل ــــــي ع ـــــــا ِب ـــــــمَّ ــــــْهاأَلَ ــــــنَّ اأَُزْرهـــــــ بــــالــــِخــــيــــِف  ِت 
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ـــــا راأيــــــــــــُت الــــيَــــْو ــــــــــزاًل م ــــْهغ ــــنَّ ُك ـــــي  ـــــِن ِب ُدوِر  ـــــي  ف َم 

والتزم غيالن بن �سلمة الالم المفتوحة في بيتين؛ حرف الروي فيهما هو القاف المك�سورة 

المردفة بالألف ال�ساكنة، فقال:

غــريــرٍة الــنــ�ــشــاِء  فــي  ــِك  ــِل ــْث ِم ُربَّ  ــا  ــا ِبـــَطـــاَلِقي ــَه ــتُ ــْع ــتَّ ــاَء َقـــــْد م بــيــ�ــشَ

ــا َه ــرَّ َوَغ ال�شلوِع  تحت  مــا  ـــْدِر  ت ـــيلــم  ــي َوَخـــاَلِق ــَرِت ــشْ ــ� ــُل ِع ِمــِنّــي تــحــمُّ

والتزم علقمة بن ن�سلة الثقفي الالم ال�ساكنة في بيتين من مقطعة ميمية مك�سورة، فقال:

�شارباً ــُت  ــاُدْم َم الخمَر  اإنَّ  ــْمــُرَك  ــَع ِحْلِميلَ ــيَــِتــي  وُمــْنــ�ــشِ مــالــي  ــٌة  لــمــذِهــبَ

ــاِف قــواُهــُم ــع ــ�ــش ِعْلِموجــاعــلــتــي مــن ال ــاَل  ِب ال�شديِق  َحـــْرَب  ومــوِرثَــِتــي 

وهذا ال�سرب من المح�سنات لم اأجد له اأمثلة كثيرة فيما وقع تحت يديَّ من �سعر الثقفيين 

في الع�سر الجاهلي، على اأنه ورد كثيراًً في �سعرهم بعد الإ�سالم، ومن ذلك التزام محمد بن 

عبد اهلل النميري الراء المفتوحة في ق�سيدة تائية مردفة بالألف في جميع الأبيات، �سوى ثالثة 

اأبيات تن�سب له واإلى �سعيد بن الم�سيب، اأخلَّ بيتان فيها بهذا اللتزام. قال:

َم�َشْت اإذ  نعمان  بطن  م�شكاً  ــوٍة َعــــِطــــَراِتت�شوع  ــش ــ� ـــٌب فـــي ن ـــن ـــه زي ب

ِمنًى ــْن  ِم ِب  المح�شَّ بَْيَن  َمــا  َغـــِبـــراِتتـَـَهــاَديْــَن  ول  ــاً  ــث ــْع �ــشُ ل  ـــاَن  ـــَم ـــْع َونَ

ــًة ــيَّ ــــاٍت َعــ�ــشِ ــــَح ـــٍخّ َراِئ ـــَف ــــــَرْرَن ِب ـــَراِتَم ـــِج ـــتَ ـــْع ْحـــمـــِن ُم ــَن لـــلـــرَّ ــي ــب ــل ي

ٍة مك�سورة، قال:
َّ
والتــزم الحجــاج الــالم المك�ســورة في جميع الأبيات من ق�سيدة كافي

را�ــشــيــاً ـــَي  ـــِنّ َع  َ اهللَّ لــقــيــُت  مــا  ــِكاإذا  ــاِل ــنَ ُه فيما  الــنــْفــ�ــِض  �ــشــفــاَء  ـــاإن  ف

ميٍت كـــِلّ  ــن  م اهلِل  ــاُء  ــق ب ــِبــي  هــاِلــِكفــحــ�ــشْ كـــِلّ  مــن  اهلِل  ــاُة  حــي وح�شبي 

والتزم ابن اأراكة الميم ال�ساكنة في بيتين من مقطعة رائية م�سمومة فقال:

نَـــَزلُـــوا اإْذ  ــاِن  ــَف ــي ّ ــلــ�ــشِ ل ـــُرو  ـــْم َع ــا الــجــْمــُريــا  ــَه ـــْرِب حــيــن َذَكــــا لَ ـــَح وال
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اإذا ـــَراِم  ـــك ال ــْرِب  ــشَّ ــ� ــل ل عــمــُرو  ــُريــا  ــخــْم ال ِت  ـــــــزَّ َوَع ــاُء  ــت ــش ــ� ال اأََزَم 

ة الباء ال�ساكنة في ثالثة اأبيات من ق�سيدة بائية مك�سورة، فقال:
َّ
والتزم يزيد بن �سب

َدا ِبــــِهــــْنــــٍد  ـــــــــــِدي  َوْج ـــــــِبّاأرى  ــــــــــــزداُد َعـــــــــْن ِغ ئـــــمـــــاً ي

ـــــــُت اإعــــرا�ــــشــــاً ـــــــولْ ـــــيوقــــــد اأط ـــــِبّ ـــــُهـــــْم ِط ومــــــــا بُـــــْغـــــ�ـــــشُ

ــــــــ ـــــــيُ ْع
ـــــْن ِرْقــــــــبَــــــــُة الأَ ـــــك ــــِبّول الــــلُّ َذا  تَـــحـــُجـــُز  ــــــْد  َق ـــــِن  ـ

والتزم يزيد بن �سبة الدال ال�ساكنة في جميع الأبيات من ق�سيدة نونية مفتوحة، فقال:

ــا ــَدْدنَ ــشَ � َوَمــــا  ــدُّ  ــ�ــشُ تَ �شلمى  َرْدنـَــــــااأرى  ـــا ُكـــنَّـــا اأَ ـــُدوِدَه ـــشُ َوَغــــْيــــَر �

ــا ــنَ ــْي ــَل ــا َع ــه ــِل ــاِئ ــنَ ـــْت ِب ـــَقـــد بَـــِخـــَل ــالَ ــْدنَ ــِم ــا َح ــَه ــِل ــاِئ ــنَ ـــــْو َجــــــاَدْت ِب َولَ

هذا ال�سرب من �سروب المح�سنات اللفظية من محا�سن ال�سعر؛ لأن الأذن اإنما تنتظر 

تكرار حرف الروي الذي هو ركن اأ�سا�سي من المو�سـيقا الخـارجية للق�سيدة لبد منه، فاإذا 

ما �سفع ال�ساعر حرف الروي بحرف اآخر قبل الروي َطِربت له الأذن، وارتاحت النف�ض.

وثمة �سرب اآخر من المح�سنات اللفظية يغني مو�سيقا ال�سعر، وهو الت�سريع، وذلك باأن 

اإلى جعل اآخر الم�سراع الأول من البيت؛ كاآخر الم�سراع الثاني في الوزن  يق�سد ال�ساعر 

والروي والإعراب، واأح�سن ما يكون الت�سريع عندما ياأتي في اأثناء الق�سيدة، وقد ورد هذا 

ال�سرب من المح�سنات اللفظية في مطالع عدد لي�ض بالكثير من اأ�سعار ثقيف، وقد ورد �سيء 

منه في اأثنائها، فمن ذلك في اأ�سعار الجاهليين قول ابن الذئبة الثقفي:

ـــْر ـــَف ــى مــــن َم ــت ــف ــل ــلــحــقــه والـــِكـــبَـــــــْرلـــعـــمـــرك مــــا ل ـــوت ي ـــم ـــع ال م

وقول فقيد ثقيف:

ــــَلــــُمــــوا ــــرُة ا�ــــشْ ــــي ــــج ـــــا ال ـــــه ــــوااأيُّ ــــُم ــــلَّ ــــَك ـــــــوا َكــــــــْي تُ ـــــــُف وِق

ال�ساعر المخ�سرم عمرو بن م�سعود  اأ�سعار من جاء بعد الإ�سالم قول  الت�سريع في  ومن 

الثقفي:
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ِلَغِد ــًة  ــاَم َه كبيراً  �شيخاً  ــبَــْحــُت  َغــِداأ�ــشْ َفــبـَـْعــَد  َل  اأَْو  َجــَدثــي  لـَــَدى  ــو  ــْزُق يَ

وقوله اأي�سًاًً:

َجَرا �شَ لَنَا  الــُمــْبــِدي  الملُك  اأيها  َجَرايا  �شَ يُوِلنَا  ــْم  لَ لَنَا  ْخٌر  �شَ كــان  لو 

ومن الت�سريع قول محمد النميري:

ـــْه ـــَواِرُق ــِريــِنــي َط ــتَ ــْع ــٌف تَ ــْي لََواِحُقهلــزيــنــَب َط اْرَجَحنَّْت  النَّْجُم  اإَِذا  ــُدوءاً  ُه

وقوله اأي�سًاًً:

َجْفِن ــْن  ِم المناِزُل  و�شاَقْتَك  بالحْزِنطربَت  ــْوُق  الــ�ــشَّ ــاُدَك  ــتَ ــْع ي ربما  األ 

وقول يزيد بن الحكم:

َمْعُموَدا القلُب  ــَذا  َه باأ�شماَء  ــَدااأم�شى  ــي ِع يــعــتــاُدُه  ــا  ــَح ــشَ � ـــــوُل  اأق اإذا 

وقوله اأي�سًاًً:

ــوُع ــش ــ� ــشَّ ــ� ـــــاِزُح ال ـــــنَّ ــيــُعيـــا اأيـــهـــا ال تَــ�ــشِ ل  ــــِب  ــــْل الــــَق ـــــــــُع  وداِئ

وقول ابن اأراكة الثقفي:

َعــْمــُرو يَــــــوؤُْب  ـــم  ول الـــَغـــِزيُّ  ـــُراآب  ـــْب ـــَق ال ِبــــــِه  َواَرى  ـــــا  َم  ِ هلِلَّ

وقول يزيد بن �سبة:

ــي ــب ــل ـــــبَـــــا ق ـــــٍد �ـــــشَ ـــــــــى هـــــن ـــياإل ـــِب ـــشْ ـــ� ــــا يُ ــــَه ــــُل ــــْث ـــــٌد ِم ـــــن وه

وقوله اأي�سًاً: 

ــِر ــي ــع ــــلــــَك فــــي ال ِت ـــى  ـــَم ـــْي ـــَل ـــشُ ــيــِري � �ــشِ اأو  ـــــِك  ـــــاأَلْ ـــــشْ � اأَ ِقـــِفـــي 

وقوله:

ــِدُك الــ�ــشَّ ـــــوؤَاُدَك  ُف �َشْلَمى  يـَـْنــ�ــَض  ــُكلــم  ــِن ــتَ ــْح ــــــَت ُم ــو واأَنْ ــبُ ــ�ــشْ ــف تَ ــي وك

وفي ق�سيدة اأخرى اأتى بهذا الت�سريع في مطلعها، ثم كرره في اأثنائها كثيراًً؛ قال:
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ــا ــَدْدنَ ــشَ � ومـــا  ــدُّ  ــشُ ــ� تَ �شلمى  ـــــــااأرى  ـــُدوِدَهـــا ُكـــنَّـــا اأََرْدنَ وغـــيـــَر �ـــشُ

ــا ــنَ ــْي ــَل ـــْت ِبــنَــاِئــِلــهــا َع ـــَل ـــِخ ــد بَ ــق ــال ــْدنَ ــِم ــا َح ــه ــِل ــاِئ ــنَ ـــــاَدْت ِب ـــــْو ج َولَ

ــُر َمـــْن َجــبَــْرنَــا ــْت َمــَكــا�ــشِ ــا ِهــيــ�ــشَ َهـــَدْدنـَــاوم ـــْن  َم ــيــبَــُة  ُمــ�ــشِ ـــَرْت  ُجـــِب ول 

ــــَدى اإلــيــنــا ــــشْ ـــــوك قـــد اأَ� ــــان اأب ــاوك ــْدنَ ــِع ــشَ ــــــِه � ـــــــِرِه َوِب جــ�ــشــيــمــَة اأم

ــا ــنَ ــْي ــَل ـــاِئـــِلـــنـَــا َع ـــاً ِلـــ�ـــشَ ـــّق ــــرى ح ـــان ـــْدنَ َوَع اإِْن  ونُــــْجــــِزُل  َفــنَــْحــبُــوُه 

واأتى طريح الثقفي بهذا ال�سرب في ق�سيدة له فقال:

ــُد ــنَ ــشَّ ــ� ـــُه ال ـــلُّ ـــُح ـــْن يَ ـــــَر ِمـــمَّ ـــــَف ــُداأَْق ــُم ــُج ــال ــُق ف ــي ــِق ــَع ــال ــى ف ــنَ ــَح ــمــْن ــال ف

وقال في ق�سيدة اأخرى:

ُم�ْشتَِعُل الراأْ�ِض  َفَفْرُق  ْيُب  الَم�شِ ــَزُلَحلَّ  ــَغ ــْهــُو والْ ــُكــْرِه ِمــنَّــا الــلَّ ــال َوبـَـــاَن ب

به يفجوؤها  فاإذا  البيت،  اآخر  الروي في  تنتظر  الأذن  اأن  اإلى  ال�سرب  ويرجع ح�سن هذا 

في اآخر ال�سطر الأول، ويكون ذلك اأح�سن واأطرف اإذا ما جاء في اأثناء الق�سيدة بعد البيت 

بها  فاإذا  القافية وحدها  في  الروي  اعتادت على ورود حرف  قد  الأذن تكون  الأول؛ لأن 

تلتقي به في مو�سع ل تتوقعه، ول تنتظره فيه.

ت�سريع  على  يحر�سون  كانوا  ما  ثقيف  �سعراء  من  عدداً  اأن  اإلى  الإ�سارة  ينبغي  اأنه  على 

اأبو  اأي�سًاً، ومن هوؤلء  المطلع، مثل ال�سعراء الآخرين، وهذا من مظاهر العفوية في �سعرهم 

عة المطلع اأولها:
َّ
محجن الثقفي الذي لم اأجد له في �سعره اإل مقطعة واحدة م�سر

اأ�ــشــرُب كنت  مــا  عــــُت  َودَّ ترني  اأ�ْشيَُباألــم  الخْيُرِ  لك  راأ�شي  اإذ  الخمر  من 

ِفُد المو�سيقا الداخلية لل�سعر باإيقاعات جميلة، وعنا�سر جديدة: ما ي�سمى بح�سن 
ْ
ومما َير

التق�سيم، وهو توزيع العبارات توزيعًا مو�سيقيًا متنا�سقًا، وتق�سيم البيت اإلى جمل مت�ساوية في 

الطول والإيقاع، وقد ذكر ال�سعراء الجاهليون هذا ال�سرب في �سعرهم قلياًلً، ومن ذلك قول 

اأبي ال�سلت الثقفي حين هناأ �سيف بن ذي يزن بانت�ساراته على الأحبا�ض))(:

))( ديوان اأمية: 6)) مع اختالف يف روايات البيت.
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ـــٌة ـــَراِزبَ ــيــ�ــٌض َم ــٌة، ِب ــَح ــاِج ــَح ـــرٌّ َج ــبـَـاَلُغ اأَ�ــشْ اِت  الَغْي�شَ في  تُــربَّــُب  ــٌد  ــشْ اأُ�

هذا ال�سرب ورد قلياًلً اأي�سًاًً عند �سعراء ما بعد الإ�سالم، فقال يزيد بن الحكم:

تُكْن تَْبِكِه  واإِْن  تـُـوؤَْجــْر،  ْب  تَْحتَ�شِ ــااإن  ــاوؤَُه ــَك ــاً بُ ــت ــْي ــم يُــْحــِي َم ــٍة ل ــيَ ــاِك كــب

وقوله اأي�سًاًً))(:

َعْلَقٌم ــَك  ــبُ ــْي َوَغ اأَْرٌي،  لــي  ــانـُـَك  ��وٌط وَخ���ْي���ُرَك ُم��ْل��تَ��ِوِلــ�ــشَ َك َم��ْب�����صُ و����ص���رُّ

وقول طريح بن اإ�سماعيل الثقفي عن اأعدائه الذين َو�َسْوا به)2(:

�َشِمُعوا واإن  يُْخُفوُه،  الخير  يَ�ْشَمُعوا  كذبوااإن  ي�شمعوا  لم  واإن  اأذاعــوا،  �شّراً 

فقد ق�سم البيت على اأق�سام، ثم األحق بكل ق�سم ما يليه المعنى الذي ق�سده.

وقوله اأي�سًاً عن ن�سب الوليد بن يزيد واأ�سرته واأ�سله))(:

َرَفُعوا �َشالَموا  اأو  ُعوا،  َو�شَ حاربوا  َدُقوااإن  �شَ ثُوا  َحدَّ اأو  ِمنُوا،  �شَ َعاَقدوا  اأو 

وقوله للوليد اأي�سًاًً))(:

ــُم ـــ ــوُده ــاً، وط ــع ــف ــُم ن ــُه ــثُ َجَدبَافــاأنــت غــي ي  المنتَ�شِ ـــَراُد  ُم َمــا  اإذا  ــعــاً،  َدْف

ب- المو�شيقا الخارجية:

�سنقف في هذه ال�سفحات عند اأبرز عنا�سر مو�سيقا ال�سعر؛ وهي المو�سيقا الخارجية في 

الوزن، وذلك بالنظر في البحور التي �ساغ عليها الثقفيون اأ�سعارهم، وما ات�سم به �سعرهم 

من ظواهر عرو�سية، ثم النظر في قوافيهم، ومعرفة ما ا�ستعملوه كثيراًً من حروف الروي، 

وما اعترى تلك القوافي من عيوب ت�سينها.

بحور ال�سعر التي نظم عليها �سعراء ثقيف ق�سائدهم ومقطعاتهم واأبياتهم المفردة ـ التي 

))( خزانة الأدب: )/6)) – ))).

)2( �سعر طريح بن اإ�سماعيل: )).

))( �سعر طريح بن اإ�سماعيل: ))).

))( �سعر طريح بن اإ�سماعيل: )).
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الطويل،  المعروفة؛ وهي:  ال�سعر  بحور  من  بحراً  اأحد ع�سر  ـ هي  الدرا�سة  لدى  اجتمعت 

والمن�سرح،  وال�سريع،  والهزج،  والخفيف،  والكامل،  والرجز،  والوافر،  والب�سيط، 

في  مفردة-  واأبيات  ومقطعات  ق�سائد  الأ�سعار-  عدد  َجَمْعُت  وقد  والرمل،  والمتقارب، 

اأكثروا  اأنهم  لي  تبين  التي جاءت على كل بحر، وقد  الن�سو�ض  يبين عدد  اإح�سائي  جدول 

اأكثر من غيرها. والجدول  الجاهلي  ال�سعر  ا�ستخدامها في  التي �ساع  البحور  ا�ستخدام  من 

الآتي))( يو�سح تلك الأبحر، وما جاء من اأ�سعارهم على كل منها:

البحرم
عدد  الأبيات 

المفردة

عدد 

المقطعات

عدد 

الق�سائد
       المجموع

16301460الطويل1-

918330الب�سيط2-

1113327الوافر3-

7113الرجز4-
21 )منها بيت منفرد ومقطعة 

واحدة على مجزوء الرجز(

9111الكامل5-
21 )منها بيتان منفردان ومقطعة 

على مجزوء الرجز(

961الخفيف6-
16 )منها مقطعة وق�سيدة على 

مجزوء الخفيف(

325-الهزج7-

4--1المتقارب8-

ْحُت كوَنه لهم، يف حني  ت ن�سبته اإىل �سعراء ثقيف، وما ن�سب اإليهم واإىل غريهم ورجَّ اأْثَبتُّ يف هذا اجلدول ما �سحَّ  )((

ح يف ن�سبتها، وعددت الن�ض  اأ�سقطت ما ثبت اأنه لغريهم يقينًا، اأو ترجيحًا، وما بقي متنازعًا دون اأن اأقف على مرجَّ

املن�سوب اإىل اأكرث من �ساعر ثقفي مرة واحدة، واملعيار الذي اأقمُت عليه اجلدول هو الن�ض ال�سعري �سواٌء اأكرثت اأبياته 

اأم َقلَّْت.
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البحرم
عدد  الأبيات 

المفردة

عدد 

المقطعات

عدد 

الق�سائد
       المجموع

--3ال�سريع9-
3 )منها بيت منفرد على م�سطور 

ال�سريع(

3-3-المن�سرح10-

2-2-الرمل11-

6510027192المجموع

تخير �سعراء ثقيف لمعانيهم ومو�سوعاتهم اأوزانًا تتوافق مع الغر�ض والمنا�سبة، وتتواءم 

البحر  ا�ستئثار  نلحظ  ال�سابق  الجدول  اإلى  وبالنظر  اإليه.  يق�سدون  ما  وتخدم  المعاني،  مع 

واأطلق  اأرحب �سدراً،  الطويل  ًا، »وبحر  ن�سّ �ستون  ن�سو�سهم وهو  باأكبر عدد من  الطويل 

عنانا، واألطف نغمًا«))(، واأقدر على ا�ستيعاب المعاني وعر�سها، وقد اأكثر ال�سعراء القدماء 

»وَمْنَحى  بالما�سي،  والتغني  الأحداث،  و�سرد  والق�س�ض  الأخبار  باب  في  ا�ستخدامه  من 

ال�سعراء فيه ينا�سب معاني التغني بجاللة الما�سي، وعن�سر الق�س�ض، والنعت فيه من الطراز 

الذي يدعو ال�سامع لأن ي�سغي ويتفهم، قبل اأن يهتز ويرق�ض«)2(.

الجاللة  في  الطويل  اأخو  »والب�سيط  ًا،  ن�سّ بثالثين  ا�ستاأثر  الذي  الب�سيط  بعده  من  وجاء 

اأحد  من  يخلو  الب�سيط  روح  يكاد  »ول  منه«))(،  مزاجًا  اأعدل  الطويل  اأن  اإل  والروعة، 

افتر�سنا في  اإذا  اإن�سائية  العنف واللين، وتكاد �سبغته على وجه الإجمال تكون  النقي�سين: 

اإما ال�سدة، واإما الرقة، ول تو�سط في  الطويل �سبغة خبرية«))(، »والب�سيط بحر النقي�سين: 

ذلك«))(.

))( املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب: )/))).

)2( املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب: )/0)).

))( املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب: )/)0).

))( املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب: )/)0).

))( املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب: )/)2).
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به  يت�سم  لما  ثقيف  �سعراء  منه  اأكثر  وقد  ًا،  ن�سّ �سبعة وع�سرين  في  الوافر  بعده  من  وجاء 

الرقة  اأم في  الثائر والحما�سة،  الغ�سب  اأكان ذلك في  العاطفة »�سواٌء  التدفق وا�ستيعاب  من 

 م�سرع النغمات متالحقها، مع وقفة قوية �سرعان ما يتبعها اإ�سراع 
ٌ
الغزلية والحنين.. فهو بحر

وتالحق، وهذا يتطلب من ال�ساعر اأن ياأتي بمعانيه ُدفعًا ُدفعًا«))(.

ًا، فالخفيف  ًا، والكامل اأي�سًاً في واحد ع�سرين ن�سّ وجاء الرجز في واحٍد وع�سرين ن�سّ

فال�سريع  ن�سو�ض،  اأربعة  في  فالمتقارب  ن�سو�ض،  خم�سة  في  فالهزج  ًا،  ن�سّ ع�سر  �ستة  في 

والمن�سرح في كل منهما ثالثة ن�سو�ض، فالرمل في ن�سين �سعريين.

اأ�سعار  من  للدرا�سة  توافر  لما  �سورة  اإل  ثقيف  عند  ال�سعر  لبحور  الدرا�سة  هذه  لي�ست 

ال�سلت)2(، وغيالن  اأبي  بن  اأمية  �سعر  من  فيها  فلي�ض  ديوان، وعلى هذا  في  غير مجموعة 

ابن �سلمة، ومحمد النميري، ويزيد بن الحكم، وطريح الثقفي؛ اإل ما اأخلت به دواوينهم، 

وا�ستدركته الدرا�سة على �سناع الدواوين المطبوعة ل�سعر القبيلة.

باإح�ساءات  ومقارنته  ثقيف،  ل�سعر  الإح�ساء  هذا  عر�ض  بعد  اأنه  ذكره  يح�سن  ومما 

الطويل،  البحر  ا�ستخدام  من  الإكثار  اأن  نجد  القبائل؛  بقية  لأ�سعار  الأخرى  الدرا�سات 

والب�سيط، والوافر، والرجز، والكامل، والخفيف، ل يقت�سر على �سعراء ثقيف وحدهم، بل 

اإلى النتيجة نف�سها، وقد فاز  اأ�سد، وتغلب، وطيئ، وذبيان انتهت  اأ�سعار كل من  اإن درا�سة 

البحر الطويل باأوفر حظ واأوفى ن�سيب، يتلوه الب�سيط ثم الوافر في معظم اأ�سعار تلك القبائل، 

ال�سعر  اأكثر بحور  الطويل هو  البحر  اأن  نبه على  المعري حين  العالء  اأبو  اإليه  اأ�سار  وهذا ما 

ا�ستخدامًا، وذكر البحر الب�سيط، ولئن وافق اإح�ساء قبيلة ثقيف كالم اأبي العالء فتقدم البحر 

الب�سيط على الوافر بفارق طفيف؛ فاإنَّ الوافر يتقدم على الب�سيط في اأ�سعار عدد من القبائل؛ 

ة وغيرهم.
َ
ومنها اأ�سد وطيئ وبنوكلب بن َوْبر

قول  مثل  وذلك  كالمن�سرح  نادرة  بحور  في  نظموا  الثقفيين  ال�سعراء  اأن  نلحظ  كما 

الحجاج بن يو�سف:

))( املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب: )/2)).

)2( اأ�سفت اإىل هذا الإح�ساء ق�سيدة اأمية بن اأبي ال�سلت الدالية، التي عرثت عليها كاملة ))) بيتًا( يف املخطوطة.
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ــا ــه ــُف ّ ــشِ ــ� ــَك يُ لـــمـــٍة  َذا  ـــــُك  يَ ـــــْن  ــــِريَم ـــِري زع ـــائ فـــاإنـــنـــي َغــــْيــــُر �ـــش

وقول يزيد بن الحكم:

والجو ال�شماحُة  قــيــدك  فــي  ــُباأ�شبح  ــَحــ�ــشَ والْ ــاَلِح  ــشَّ ــ� ال ــُل  ــشْ ــ� َوَف ُد 

وقول يزيد بن �سبة:

ــِدُك ــ�ــشَّ ال ـــــوؤاُدَك  ف �شلمى  ين�ض  ــم  ـــــــَت ُمــحــتــِنــُكل ــو َواأَنْ ــبُ ــ�ــشْ ــف تَ ــي وك

ال�سعراء  األ�سنة  تدور على  التي ل  البحور  المديد، وهو من  بع�سهم على بحر  كما نظم 

كثيراًً، وذلك مثل قول يزيد بن الحكم:

ــوُع ــش ــ� ــش ــ� ـــــاِزُح ال ـــــن ــُعيـــا اأيـــهـــــــا ال ــي ــشِ ــ� تَ ل  الــــَقــــْلــــِب  َوَداِئـــــــــــُع 

ُم، وقد 
ْ
ومــن الظواهـر العرو�ســية التــي ت�ستوقف الباحث في �سعر ثقيف ظاهرة الَخر

َه ابُن ر�ســيٍق على كــثرة ورودهـا في اأ�سعار العرب، فقال: »وقد ياأتون بالخرم كثيراًً ـ وهو 
َّ
َنب

ذهاب اأول حركة عن وتد الجزء الأول من البيت ـ واأكثر ما يقع في البيت الأول...«))(.

َه على اأن اأ�سل الخرم هو عيب في الأنف، ومن ثم فهو كذلك عيب في ال�سعر، ثم 
َّ
ثم َنب

َعلََّل كثرة وروده في اأ�سعار العرب القدماء فقال: »واإنما كانت العرب تاأتي به؛ لأن اأحدهم 

هنا  ها  فمن  ال�سعر،  اإلى جهة  في�سرفه  راأيًا،  فيه  يرى  ثم  �سعر،  غير  اأنه  على  بالكالم  يتكلم 

احُتِمَل َلُهم وقبح من اأفعال غيرهم«)2(.

 وذكر التبريزي: »اأن الخرم يقع في كل بحر يبداأ بتفعيلة اأولها وتد مجموع، وُهنَّ ثالث 

تفعيالت: )َفُعوُلن( و)َمَفاِعيلن( و)ُمَفاَعَلُتن(«))(، فهو لذلك يقع في الطويل والمتقارب، 

لأنهما يبداآن بـ )فعولن(، وفي الهزج لأنه يبداأ بـ )مفاعيلن(، وفي الوافر لأنه يبداأ بـ )مفاعلتن(، 

ولكن هذا لم يقع اإل في اأربعة موا�سع من ال�سعر المجموع لثقيف في هذه الدرا�سة؛ واإن 

كان قد وقع كثيراًً في �سعرهم بعامة.

))( العمدة: )2).

)2( العمدة: )2).

))( الوايف يف العرو�ض والقوايف: 2) – )).
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فمن الخرم الذي في اأ�سعارهم مما جمعته الدرا�سة قول م�سعود بن معتب:

منكم نــحــن  ول  مــنــا  ــْم  ــُك ــشُ ــ� ــْي َق ــال  ــُدَم ــْق يَ ـــِن  ب نَـــْبـــِت  اأولُد  ولــكــنــنــا 

وقول كنانة بن عبد ياليل بن عمرو:

ــا ــنَ ــالَ ــتَ ـــُد َق ـــري ــا يُ ــنَ ــي ــِغ ــْب ــــْن َكــــاَن يَ ــاَم ــَه ــُم ــِري نَ َمـــْعـــَلـــٍم ل  ــــــَداٍر  ِب َفــــاإِنَّــــا 

وقول يزيد بن الحكم:

تَُكْن تَْبِكِه  ْن  واإِ تُــوؤَْجــْر  ْب  تحتَ�شِ ــاً بــكــاوؤهــااإن  ــت ـــْحـــِي مــي ــٍة لـــم يُ ــاكــي كــب

وقول الأجرد الثقفي:

ــى لأجــبــر عظمه ــع ــش اأ� مــن  ـــال  ب ك�شريمــا  �شفاهته  مــن  ويــنــوي  حفاظاً 

وهناك اأمثلة من الخرم وقعت في اأ�سعارهم لي�ست �سمن المجموع لهم في الدرا�سة هنا، 

وذلك من مثل قول اأبي محجن))(:

ــٍف يــو�ــشُ مُّ  اأُ نــحــونــا  ْت  ــدَّ ــشَ ــ� تَ ــــى  مجاهُلاأَنَّ فــيــاٍف  ــراَهــا  َمــ�ــشْ دون  ـــْن  َوِم

وقول يزيد بن الحكم)2(:

ــا ــم ــاإن ف الــ�ــشــامــتــون  ـــنَّ  ـــرَح ـــف ي لياليال  ــن  ــي ــب ــذاه ال ــد  ــع ب يــعــيــ�ــشــون 

والأ�سل: ول يفرحن. فحذف الواو.

وقوله اأي�سًاًً))(:

ـــي ـــاإن ـــي ف ـــن ــــك �ـــشـــائـــاًل ع ــــن ي ثقيفم �شلفي  ــن  م الــ�ــشــيــد  ابـــن  اأنـــا 

ٍم اأدى اإلى ا�سطراب قليل في اأوزان بع�ض اأ�سعارهم، على اأن 
ْ
وما جاء في �سعرهم من َخر

ذلك لم يكن في اأ�سعارهم وحدهم، ثم اإن له ما ي�سوغه من كالم ابن ر�سيق.

))( ديوان اأبي حمجن: 0).

)2( يزيد بن احلكم حياته و�سعره: 6).

))( املجمع العلمي العراقي: يزيد بن احلكم الثقفي حياته و�سعره: مج ))، ج )/ )2.
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والدال،  والالم،  والميم،  والباء،  كالراء،  ال�سل�سة-  اللينة  الروي  حروف  غلبت  وقد 

والنون، وال�سين، والعين- على قوافي اأ�سعار ثقيف، وهي حروف تقع روّيًا بكثرة))(.

ولم ياأت في �سعرهم من القوافي الوعرة المعتا�سة اإل بع�ض الن�سو�ض على روي القاف، 

حيث  من  العرب  �سعر  في  رويًا  الوقوع  متو�سطة  حروف  وهي  والتاء،  والكاف،  والحاء، 

ال�سيوع والنت�سار، اأما الحروف قليلة الوقوع روّيًا كال�ساد؛ فلم ياأت �سيء منها في �سعرهم 

المجموع هنا، واأتى على روي الطاء مقطعتان، واأتى على روي الهاء بيت واحد.

الوقوع روّيًا- كالذال، والغين، وال�سين، وال�ساد، والظاء، والواو،  نادرة  اأما الحروف 

والزاي- فلم يقع منها �سيء في �سعرهم روّيًا، ووقعت الثاء والخاء كلٌّ منهما بيت واحد فقط.

والجدول الآتي يبين عدد الن�سو�ض التي وردت على كل روي.

اأني�ض حلروف الروي ح�سب ذيوعها وانت�سارها يف ال�سعر العربي؛ انظر:  اإبراهيم  ))( هذا على ح�سب تق�سيم الدكتور 

الف�سل الثامن من كتابه مو�سيقا ال�سعر، وهو بعنوان: )القافية( �ض 6)2 وما بعدها، وقد ف�سل القول يف تف�سري وقوع 

احلروف روّيًا؛ فقال: »ول تعزى كرثة ال�سيوع اأو قلتها اإىل ثقل يف الأ�سوات اأو خفة، بقدر ما تعزى اإىل ن�سبة ورودها 

يف اأواخر كلمات اللغة«، مو�سيقا ال�سعر: ))2.
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م
حروف 

الروي

الأبيات 

المفردة

عدد 

المقطعات
المجموععدد الق�سائد

مجموع 

الأبيات

35-12الهمزة1-

812626111الباء2-

426.556.5ن�سف بيتالتاء3-

128-1الثاء4-

312-12الجيم5-

351937الحاء6-

11--1الخاء7-

5421170الدال8-

1017633138الراء9-

11--1ال�سين10-

28-2-الطاء11-

231622العين12-

34-21الفاء13-

8411330القاف14-

917-54الكاف15-

41512068الالم16-

8.513223.562.5الميم17-

21131698النون18-

11--1الهاء19-

111314الياء20-

6510027192765المجموع
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ول ريب اأن كثرة ا�ستخدامهم الراء رويًّا راجع اإلى اأن هذا الحرف هو اأكثر حروف العربية 

الكلمات  تاأخذه  الذي  المقدار  ال�سريع في  بالنظر  الأمر  األ�سنتهم، يالحظ هذا  دورانًا على 

كالل�سان،  الكلمات  باأواخر  تاأخذ  التي  المعجمات  في  الراء؛  بحرف  اأ�سولها  تنتهي  التي 

والقامو�ض، والتاج، وهذا الأمر مالحظ في الباء، والنون، والدال، والالم، والميم.

والواو  والظاء،  وال�ساد،  وال�سين،  كالذال،  �سعرهم  منها  خال  التي  الروي  حروف  اأما 

الأ�سول  لقلة  الأحرف،  هذه  روي  على  النظم  �سعوبة  اإلى  راجع  فذلك  والغين،  والزاي، 

العربية التي تنتهي بها، ومعظم تلك الحروف ل يحمل من جمال الجر�ض ما تحمله تلك 

الأحرف التي اأكثروا من ا�ستخدامها روّيًا.

ومع اأن الثقفيين تخيروا لقوافيهم حروف روي �سل�سلة لينة فاإن منهم من لجاأ اإلى القوافي 

�ساحب  الظاهرة  هذه  عن  َث  تحدَّ وقد  ل�ساعريته،  و�سخرها  لنف�سه،  فطوعها  الم�ستع�سية 

كتاب المر�سد فقال))(:»واأ�سقُّ الواوات في القوافي هي التي تاأتي في اأواخر بع�ض الأ�سماء 

المنقو�سة نحو )مرعو( والروي يكون في هذه الحالة )وي(، واأقول: اإن يزيد بن الحكم له 

ق�سيدة على هذا النحو مطلعها)2(:

نا�شٌح ــك  ــاأن ك َكـــْرهـــاً  ــُرنــي  ــَكــا�ــشِ تُ َدِوي  لي  ــْدَرَك  �ــشَ اأن  تـُـْبــِدي  وعينَُك 

وهي وحيدة في بابها كما قال �ساحب الخزانة))(، واأح�سبه عنى بقوله: »في بابها« اأي 

في رويها؛ لغرابته«))(.

لم تخل قوافي �سعراء ثقيف من بع�ض العيوب التي ت�سوبها، كالإقواء، وال�سناد، والإيطاء. 

والإقواء: هو اختالف حركة الروي من ك�سر اإلى �سم اأو العك�ض. وقد جاء الإقواء في ثالثة 

موا�سع، الأول: ما ن�سب اإلى محمد النميري، وهو قوله:

ــرٍب راأيـــتُـــُه ــش ــر عــيــنــي مــثــل � ـــم ت ــِن واقــِفول اب ـــاِق  ُزَق ــْن  ِم ــَن علينا  ــَرْج َخ

))( املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب: )/62.

)2( الأغاين 2)/))2.

))( خزانة الأدب: )/))).

))( املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب: )/62).
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فالق�سيدة فائية م�سمومة، ولكن جاءت حركة روي هذا البيت مك�سورة.

والثاني في �سعر غيالن بن �سلمة في قوله:

ــي ــاِل ــَع ــَم ـــَرَف الْ ـــشَ ــي � ــِن ــتَ ــْب ــــا نَ ــِمواأنَـّ ــِديْ ــَع ــى الْ ــْولَ ــَم ــ�ــُض َعـــْثـــَرَة الْ ــِع ــْن َونُ

ــــْم نـَـــــَزْل لَـــْجـــاأً َوَكــْهــفــاً ـــــــا لَ ــُمَواأَنَّ ــي ــِط ــَف ـا َوالْ َكــــــَذاَْك الــَكــْهــُل ِمــنَـّ

فاأبيات المقطعة ميمية مك�سورة، ولكن جاءت حركة روي البيت الأخير ميمًا م�سمومة.

والمو�سع الثالث وقع في �سعر طريح وهو قوله:

ِللَّتي اُد  ـــزَّ ال الَْفتَى  اأعــمــاِل  ــُل  ــ�ــشَ الــَعــَواِقــُبَواأَْف َعَلْيَها  ــْي  ِل َوتـَـْحــُلــو  ـــُدوُم  تَ

ــي ــِت ْحـــَم الَّ ـــرَّ َك ال ــــرُّ ـــُل ِبــــِرّ ِب ـــ�ـــشَ ــِبَواأَْف ــاِئ َغ ــرَّ ــال ــــاًل ِب َعــَلــْيــهــا تُــجــاَزى اآِج

َمْحفٍل كــِلّ  في  ــــَراِر  الأبْ ثَنَا  َراِكـــُبَوَح�ْشُن  ْيِر  ال�شَّ فــي  ــدَّ  َج ــا  َم ــُه  لَ يـــدوُم 

فاأبيات المقطعة بائية م�سمومة، ولكن جاءت حركة روي البيت الثاني باًء مك�سورة.

وقد ذكر الأخف�ض اأن الإقواء ياأتي كثيراًً في �سعر العرب))(.

في  الروي  حرف  قبل  ف�ساد  كل  هو  وال�سناد:  مو�سعين.  في  �سعرهم  في  ال�سناد  ووقع 

القافية)2( وهو اأنواع، منها: �سناد التوجيه، وهو: اختالف حركة ما قبل الروي المقيد من 

بيت اإلى اآخر من اأبيات الق�سيدة))(؛ وهو عيب من عيوب القافية عند الخليل، والأخف�ض 

ل يراه عيبًا لكثرة ذلك في ال�سعر عند الف�سحاء بين الك�سر وال�سم، اأما الفتح مع الك�سر اأو 

ال�سم فهو قبيح عنده اأي�سًاًً))(.

وقد وقع ذلك في اأبيات لمحمد النميري قال فيها:

َغـــــِزْل ـــًى  ـــنَّ ـــَع ُم ـــٍب  ـــْل ـــَق ِل َمـــــْن  ــّلْاأل  ــِح ــُم ــــَت ال ــَة اأخ ــلَّ ــِح ــُم يُـــِحـــبُّ ال

))( القوايف: 6).

)2( العمدة: ))).

))( العمدة: 6)).

))( املو�سح: )).
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الأرا ـــــــْرع  َف يـــــوم  لـــنـــا  ـــــــراءت  ــــْلت الأُ�ــــشُ ــاء وبــيــن  ــش ــ� ــع ال ــن  ــي ب ك 

نْـــَجـــِبـــيـــَل ـــَل والـــزَّ ـــُف ـــرنْ ـــَق الَع�شْلكـــــاأنَّ ال وَذْوَب  ــى  ــَزاَم ــُخ ال وريـــَح 

ـــــه بَـــــــــــْرُد اأنـــيـــاِبـــهـــا الــمــعــتــِدْليـُـــــَعــــــلُّ ب ــُب  ــوك ــك ال �شفا  ــا  م اإذا 

ــــل راأيــــــ ـــا ه ـــه ـــارت ـــج ــــت ل ــــال الرجْلوق ِفْعل  الــركــُب  اأعــر�ــض  اإْذ  ـــِت 

ووقع �سناد التوجيه اأي�سًاً عند المغيرة بن �سعبة في قوله:

اإْن الــــمــــْرِء  ـــِرّ  ـــشِ � ــع  ــش ــو� م ـــمـــا  ــْحاإن ــ�ــشِ ــتَ ــــــوُه الــمــن ــر اأخ ــ�ــش ــال بــــاح ب

ـــى ـــاإل ــــٍرّ ف ــــشِ ــــ� ـــْحفــــــــاإذا بُـــــْحـــــَت ِب ـــبُ تَ َل  اأَْو  يـــكـــتـُــُمـــُه  نـــا�ـــشـــٍح 

و�سناد التوجيه ل يعده البع�ض عيبًا؛ ذلك »اأن الحرف ال�سامت الذي ي�سبق الروي المقيد 

اأنه ل  بمعنى  به،  الهتمام  الأولى عدم  ثم كان  والجمهور، ومن  الخليل  عند  ا�سم  له  لي�ض 

َحث في �سبطه«))(؟
ْ
َحث في كنهه، فلم ُيب

ْ
ُيب

هكذا راأى بع�ض النقاد اأن: »ما يقع فيه ال�ساعر من �سناد التوجيه جائز، ل�سيما واأنه ي�سمح 

لل�ساعر باأكثر من ذلك، اأعني بع�ض الترخ�سات ال�سرفية والنحوية، اإ�سافة اإلى ا�سطراب هذا 

العيب في التحديد عند اأهل ال�سنعة، فالخليل عنده قولن، والأخف�ض يجيز، والن�سو�ض تاأتي 

بعك�ض ما يقال، اأو ل تدل على عدم اإحكام التقعيد هنا«)2(.

كما وقع الإيطاء في �سعرهم مرة واحدة. والإيطاء: اأن يتكرر لفظ القافية ومعناها، وهو 

اإذا تكرر بعد  اأما   ،
ّ
الِعِي اأبيات؛ لأنه �سرب من  اإذا تكرر قبل �سبعة  عيب من عيوب القافية 

�سبعة اأبيات فلي�ض بعيب، واإذا تكرر اللفظ دون معناه لم يكن عيبًا عند معظم علماء العرو�ض، 

وجاء ذلك في بيتين لعبد اهلل بن اأراكة الثقفي قال فيها:

ــٍة ــَغ ــْل ــبُ ــا َقــنَــْعــُت ِب ــمَّ ــون لــي ل ــول ــق ْفِري بال�شُّ الِتّْبِر  من  تَْقنَْع  ل  العي�ِض  من 

الُعاَل َطَلِب  من  الَقْلِب  ْفِر  ِب�شُ ْفِرَولَ�ْشُت  وال�شُّ الِبي�ِض  من  فٌر  �شُ يَِدي  ولكنَّ 

))( انظر، من علم القافية: 2)).

)2( انظر، من علم القافية: ))).
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لي�ست تلك  القوم ب�سعرهم، ولكنها  اإلى عناية  ها  دُّ َ
َمر العيوب  اأن قلة هذه  ول ريب في 

منذ  العرب  �سائر  عليها  كان  التي  العناية  هي  بل  العبا�سي،  الع�سر  �سعراء  عرفها  التي  العناية 

في:  النظر  على  تقوم  كانت  باأنها  ر�سيق  ابن  وو�سفها  اأمية،  بني  ع�سر  اآخر  اإلى  الجاهلية 

»ف�ساحة الكالم وجزالته، وب�سط المعنى واإبرازه، واإتقان بنية ال�سعر، واإحكام عقد القافية، 

وتالحم الكالم بع�ض ببع�ض«))(.

اللغة واأبرز الق�شايا النحوية:

اأما الجانب الثالث الذي يقف البحث عنده في درا�سة الخ�سائ�ض اللفظية ل�سعر ثقيف؛ 

فهو جانب اللغة واأبرز الق�سايا النحوية. ويمكن تناول هذا الجانب من خالل عدة اأمور هي: 

غريب اللغة، والحفاظ على بع�ض األفاظها، والتوليد في اأبنيتها، والت�سرف فيها، ثم الت�سرف 

في قواعد النحو.

اأ- غرابة الألفاظ ومقارنتها بما عند غيرهم:

ال�سابقة-  ال�سفحات  في  الثقفيين-  �سعر  في  المعنوية  الخ�سائ�ض  عن  الحديث  عند 

اأن معانيهم  اإلى نتيجة هي  لننتهي  الغريبة فيه،  اإلى الحديث عن الألفاظ  بنا البحث  انعطف 

قلما  الغريبة  الألفاظ  تلك  واأن  اأحيانًا،  الغريبة  الألفاظ  بع�ض  ت�سوبه  الذي  بالو�سوح  تت�سم 

جاءت �سديدة الكثافة في �سعرهم، بحيث تحجب المعنى اأو تجعله غام�سًا حتى تزال غرابة 

الألفاظ)2(.

�سعر  في  كثرته  اأ�سد))(، ول  بني  �سعر  في  كثرته  كثيراًً  ثقيف  �سعر  في  الغريب  يكن  لم   

اأبو  الذين قال عنهم الأ�سمعي- فيما نقل  الغريب  هذيل، ول كثرته لدى طائفة من �سعراء 

اأحمد الع�سكري عنه-: »تقول الرواة والعلماء: من اأراد الغريب فعليه ب�سعر هذيل، ورجز 

))( العمدة: ))2 – )26 �سبقت الإ�سارة اإىل هذا القول عند احلديث عن و�سوح معانيهم، يف مبحث اخل�سائ�ض املعنوية.

)2( انظر ما �سبق عند احلديث عن اخل�سائ�ض املعنوية.

))( انظر: �سعراء بني اأ�سد )/)))-))).

Thaqeef_Book.indb   293 24/5/10   2:45 PM



294

�سعر  في  الغريب  اأراد  والمعاني، ومن  الغريب  �سعرهم  في  يجتمع  والعجاج، وهوؤلء  روؤبة 

ِة، ومن اأراد الغريب ال�سديد الثقة ففي اأ�سعار ابن ُمْقِبل، وابن  مَّ ُّ
المْحَدث ففي اأ�سعار ذي الر

د بن ثور الهاللي، والراعي، ومزاحٍم العقيلي«))(.
ْ
اأحمر، وُحَمي

الغريب قليل جّداً، وما  اأ�سعار هوؤلء من  اإلى ما في  اأ�سعار ثقيف بالإ�سافة  فالغريب في 

د  يطالعنا من الغريب فيه اإنما يرجع اإلى طول العهد، وترك ا�ستعمال تلك الألفاظ، ل اإلى تعمُّ

�سعراء ثقيف الإتيان بها في �سعرهم، اإل ما كان من اأمية بن اأبي ال�سلت على نحو ما راأينا.

 ويظهر اأن �سبب قلة الغريب في �سعر الثقفيين راجع اإلى اأن و�سف ال�سحراء وحيوانها 

لم يكن غر�سًا بارزاً في �سعرهم، كما هو الحال في �سعر اأ�سحاب الغريب، وهم ي�سبهون 

في ذلك �سعراء تغلب)2( و�سعراء طيئ))(. واإن كان �ساحب الل�سان قد ا�ست�سهد بقول طريح 

الثقفي:

ٌر ــدَّ ــشَ ــ� ــنَّ ُم ــُه ــلُّ ــ�ــُض ك ــاب ــ�ــٌض خــن ــِتــيــُمغــب ـــِة كــالــفــريــ�ــض �ــشَ ـــنَّ بُ ـــزُّ ـــْهـــُد ال نَ

فعده دلياًل من اأدلة الغرابة اللفظية، وهذا ما يوؤكد من ناحية اأخرى اأ�سالة الل�سان الثقفي، 

ور�سوخ قدم ال�سعراء الثقفيين في اللغة.

ب - محافظتهم على اللغة:

الوا�سعة  المعجمات  في  معانيها  ترد  لم  التي  الألفاظ  من  عدداً  ثقيف  اأ�سعار  في  نجد 

كالعين، وتهذيب اللغة، ومقايي�ض اللغة، وال�سحاح، والقامو�ض، والل�سان، والتاج، ف�ساركوا 

بذلك في الحفاظ على بع�ض اللغة من ال�سياع، فمن تلك الألفاظ ما جاء في قول اأمية))(:

ِبَحْجَرٍة لي�شت  اللون  اأََحـــاَل  ُمــَرقَّــِمُكَمْيٌت  ـــوٍن  ل ذاِت  ــيــٍف  ــَخــ�ــشِ ِب ول 

))( امل�سون يف الأدب: )6)، وانظر: العجاج حياته ورجزه: 06).

)2( انظر: �سعراء تغلب )/)2).

))( انظر: �سعراء طيئ )/))6-))6.

ط،  ))( كتاب اجليم )/6)2، الكميت: ما كان لونه بني ال�سواد واحلمرة، اخل�سيف: ما اجتمع فيه لونان معًا، املرّقم: املَُخطَّ

ذات: �سفة خل�سيف، والبيت يف و�سف فر�ض، انظر: ديوان اأمية بن اأبي ال�سلت مع اختالف يف رواية البيت، ومو�سع 

ال�ساهد )حجرة( لي�ض اإل يف كتاب اجليم.
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ة: ال�سغيرة. ولم يرد هذا المعنى في المعجمات.
َ
قال اأبو عمرو ال�سيباني: الَحْجر

ومنها ما جاء في قول اأمية بن اأبي ال�سلت:

ــُه ــتَّ ــاأََك ــَة َمـــا تـَـــَرى َف ــاَف ــ�ــشَ ــا َم ــَج ــشَ ــُدواَو� ــبَّ ــَل ــتَ ــِه َف ــِم ــْل ــِع ــــاَء ِب ــاَء َج ـــْو �ــشَ لَ

قال اأبو عمرو ال�سيباني: الإكتاُت: الفراغ منه. ولم يرد هذا المعنى في المعجمات، واإنما 

ُدوا( قال اأبو عمرو: 
َّ
هم واأح�ساهم. وفي قول اأمية: )فتلب جاء فيها: َكتَّ القوم َيكتُّهم كّتًا: َعدَّ

�ُسوا. ولم يرد هذا المعنى في المعجمات.
َّ
اأي َتَفر

ومنها ما جاء في قول اأمية:

بـَـْيــِتــَهــا ــ�ــُض  ــْف ِح ــي  ــن راع اأتــتــنــي  ـــُبفلما  تَـــتَـــَرقَّ ل  بــالــقــوِل  ـــا  ـــَه ـــالبُ واإع

الفعل )اأعلب( وم�سدره )اإعالب(: لم اأجد لهما ذكراً في المعجمات.

ومنها قول يزيد بن الحكم الثقفي:

بََحْت َفاأَ�شْ الُقُلوِب  في  ُقُروحاً  الَْقْرُحنََكاأَْت  الثَّنَِت  َعَلى  يُ�ْشَفى  وهل  ــَراًء  ِب

ر واأنتن. وقال اأبو عمرو ال�سيباني: »قد َثِنَت 
َّ
قال علماء اللغة في المعاجم ثنت اللحم: تغي

ُح اإذا اأََداَد« اأي اأ�سابه الدود وال�سو�ض.
ْ
الَقر

ومن ذلك اأي�سًاً قول اأبي محجن الثقفي))(:

ــتَــلــيــ�ــضُ �ـــشـــاِحـــبـَــُه ــا يَــ�ــشْ ــن ــل ــك ـــَرِبف ُك ــي  ف ــفــو�ــُض  ــن وال نف�شه،  ــن  ع

عن  كه 
َّ
حر اأي:  ال�سيء(  )األ�ض  بمعنى  وهو  )ي�ستلي�ض(،  الفعل  محجن  اأبو  اأورد  فقد 

مو�سعه، واأداره لينتزعه، ولم يرد هذا الفعل في المعجمات.

وقوله)2(:

ــــٌم ــــِه ــــتَــــْيــــِقــــٌظ َف ـــُم ُمــــ�ــــشْ ـــك ـــي ـــــــُرف ــــــٌة، َذَك ــــــيَّ ــــــاَلٌن، َح ــــــُق ــــــْل ُق

))( ديوان اأبي حمجن ب�رشح اأبي هالل الع�سكري: )).

)2( ديوان اأبي حمجن ب�رشح اأبي هالل الع�سكري: 2).
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اأورد لفظة )ُقْلُقاَلن( بمعنى )القالقل( وهو الخفيف في ال�سفر، المعوان، ال�سريع التقلب 

في البالد، ولم تُعج معجماتنا بهذا المعنى.

اأثر  ظهور  مدى  وهو  اللغة،  على  المحافظة  من  اآخر  �سرب  على  اأ�سعارهم  في  ونقف 

بع�ض لغات القبائل فيها. وقد اأ�سار ابن جني اإلى اأن ذلك مما يفعله ال�سعراء، واأفرد بابًا في 

َل فيه و�سرب  كتابه )الخ�سائ�ض( عن: »الف�سيح يجتمع في كالمه لغتان ف�ساعداً«))(، فف�سَّ

بقبيلة طيئ)2(، وردت  لغة خا�سة  بال�سيء؛  المولع  )ال�سدك( بمعنى:  اأن  الأمثلة، فمن هذا 

في �سعرهم))(، فا�ستخدم يزيد بن �سبة الثقفي هذا اللفظ بهذا المعنى الذي ت�ستخدمه طيئ 

فقال:

ــِدُك الــ�ــشَّ ـــــوؤَاُدَك  ُف �َشْلَمى  يـَـْنــ�ــَض  ــــــَت ُمــْحــتَــِنــُكلَــْم  ــبُــو َواأَنْ ـــَف تَــ�ــشْ ـــْي َوَك

))( ذلك اللفظ بمعناه في لغة قبيلته فقال:

ُّ
 الطائي

ُّ
وقد ا�ستخدم من قبل الأعرُج الَمْعني

َرانــــي ـــَداَح َوَقــــْد اأُ ـــِق ْعـــــــُت ال ــاَوَودَّ ــَراَم َح َكـــانـَــْت  َواإِْن  ــاً  ــِدك ــشَ � ــا  ــَه ِب

وقال �سويد بن عدي بن عمرو بن �سل�سة الطائي))(:

ــوَر َوَقــــْد اأَرانــــي ــُم ــُخ ْمــــُت ال ــــْد َكـــانـَــْت َحــَراَمــاَوَحــــرَّ ــاً َوَق ــِدك ــشَ ــا � ــَه ِب

ومن تاأثر يزيد بن �سبة الثقفي بلغة طيء قوله:

ــــــــــاأِْوْي تَ ـــــم  لَ ِبـــــْنـــــِت  ـــــا  َم ــــِب َمــــْغــــُمــــوِراإذا  ــــْل ــــَق ــــِبّ الْ ــــ�ــــشَ لَ

اأورد قول  المرزباني حين  اإليه  اأ�سار  ما  تاأوي(، وهو  )لم  الجازم في  الياء مع  ثبتت  فقد 

امرئ القي�ض:

انجلي األ  الــطــويــل  الليل  ــهــا  اأي باأمثِلاأل  منك  ــاح  ــب الإ�ــش ومــا  ب�شبح 

))( اخل�سائ�ض )/0)) ومثله يف املزهر )/262.

)2( الل�سان والتاج )�سدك(.

))( انظر: �سعراء قبيلة طيئ )/))6.

))( انظر: �سعراء قبيلة طيئ )/0)6.

))( اأمايل القايل: )/)20، وابن منظور الل�سان )�سدك(.
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فقال: اأي ما الإ�سباح بخير لي منك، والياء في )انجلي( اأثبتها في الجزم على لغة طيئ))(.

لم يكن ظهور اأثر لغات القبائل في �سعرهم اإل نادراً كما مر في المثالين ال�سابقين، ذلك 

اأن لغة ثقيف ف�سيحة ف�ساحة لغة قري�ض، وقد و�سف بع�ض ف�سحاء العرب لغة قري�ض فنفى 

القبائل الأخرى، ولعل الكالم ينطبق على لغة  العيوب الظاهرة في لهجات  عنها عدداً من 

ثقيف.

 من ذلك الو�سف قوله: »لي�ست لهم غمغمة ق�ساعة«)2(، وهي اأن ت�سمع ال�سوت ول 

يكاد  فال  مخارجها،  من  حقها  الحروف  يعطون  ل  اأنهم  اأي  الحروف؛  تقطيع  لك  يتبين 

ال�سامع يميز الحروف.

ْت اإلى ق�ساعة اأي�سًاًً ظاهرة اأخرى هي العجعجة، وذلك اأنهم يحولون الياء جيمًاً مع 
َ
ب وُن�سِ

 خرج معي))(. وذهب بع�ض العلماء 
َّ
العين، فيقول: هذا راعجَّ خرَج َمِعْج؛ اأي: هذا راعي

اأن ت�سبقها عين، فيقولون: تميمج؛  ي�سترطوا  الم�سددة ولم  الياء  اأنهم يفعلون ذلك في  اإلى 

اأي: تميمي.

اأن ق�ساعة تقول في   
َ
والعرب تختلف في لفظ ال�سمير )اأنا( في الوقف والو�سل، فُذِكر

الو�سل: )اآن فعلت( مثل: عان فعلت))(.

وذكر اأي�سًاً اأن العرب تلفظ كلمة )ا�سم( على عدة اأوجه، منها )�ُسٌم( ب�سم ال�سين))(.

ومن الظواهر اللهجية عند بع�ض قبائل العرب اأي�سًاً )الوكم( و)الوهم(، فالوكم »في لغة 

 حيث كان قبل الكاف ياٌء اأو ك�سرة«)6(.
ْ
، وِبِكم

ْ
ربيعة قولهم: عليِكم

ول  ياء  الهاء  قبل  يكن  لم  واإن  ْئِهم، 
ّ
وَنِب وَعْنِهم،  ِمْنِهم،  يقولون:  كلب  لغة  في  والوهم 

))( املو�سح: )).

ا�ض: )))، والل�سان )غمم(. )2( البيان والتبيان )/2)2، وكامل املربد: )6)، ودرة الغوَّ

))( الل�سان )عجج(.

))( اجلامع لأحكام القراآن: )/)2.

))( اجلامع لأحكام القراآن: )/)2.

)6( املزهر )/222 والبلغة يف اأ�سول اللغة: )6).
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ك�سرة))(.

اآتيك( يريدون: بل  اأنهم يقولون: )َبْن واهلل ل  ومن لغة كلب، وبني �سعد، وبني باهلة؛ 

واهلل، فيجعلون الالم نونًا)2(.

ُقْنوان، وتقول  ِقْنوان، وتقول قي�ض:  ان، في حين يقول اأهل الحجاز: 
َ
ِقْني وتقول كلٌب: 

بة: ُقنيان))(. تميم و�سَّ

لم يظهر اأي اأثر لهذه الأمور المتعلقة بلهجات العرب في �سيء من �سعر ثقيف، ول ريب 

من  والتلقي  بال�سماع  اإل  تظهر  ل  لهجية  ظواهر  الأمور  تلك  معظم  اأن  اإلى  يرجع  هذا  اأن 

اللهجة  اإلى  قبائلهم  لهجة  يرتفعون عن  �سعرهـم  ينظمون  ال�سعراء كانوا عندما  جهة، ولأن 

الأدبية العامة، فكيف اإذا كانت لهجة ثقيف وقري�ض هي اللهجة الأدبية العامة التي ترنو اإليها 

الأب�سار، وتحاكيها األ�سنة ال�سعراء وقرائح الخطباء في المحافل والمنتديات؟

اأو ظهر  اللغة،  األفاظ  �سعراء ثقيف على بع�ض  فيها  التي حافظ  الأمثلة  واإلى جانب تلك 

اأ�سعارهم بع�سًا من �سيغ الألفاظ التي لم  اأثر من لغات بع�ض القبائل، يجد القارئ في  فيها 

ترد في المعجمات اللغوية الوا�سعة، وهذا يدل على اأنهم ولَّدوا �سيغًا جديدة في اأبنية اللغة 

وارتجلوها ارتجاًلً، وفي �سعرهم جملة �سالحة من تلك ال�سواهد ال�سرفية.

من ذلك قول اأبي محجن الثقفي:

ًة ــي مـــْزَوِئـــرَّ ــَرت ــْه ــــــُت ُم ــى َراأَيْ َواِكُل))(وحــت وال�شَّ نَْحُرَها  يَْدَمى  الفيِل  لََدى 

ٌة( فاأبدل الهمزة من الألف ثم حركها))(. فقوله: )مزوئرة( اأ�سله )مزوارَّ

ومن ذلك اأي�سًاً ا�ستخدام )مفعول( بمعنى )فاعل( كما في قوله:

))( املزهر )/222.

)2( تهذيب اللغة ))/))) والل�سان: )بلل( و)بال( و)بنن(.

))( الل�سان )قنا(.

))( ال�سواكل: اخلا�رشة.

))( اأبو حمجن الثقفي حياته وديوانه: )0).
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تُُه ُغمَّ المكُروَب  الــمــاأِزَق  ــُف  ــِقَواأَْكــ�ــشِ ــنُ ــُع ــُة الْ ــرَّ فــيــه �ــشــرب ّ ــشِ ــ� واأكــتــم ال

فالمكروب )مفعول( بمعنى )فاعل( اأي: الكارب))(.

ومن ذلك اأي�سًاً قول الحجاج:

ِبِه ــي  َجــاَءِن ــذي  ال الَخْطُب  بــَي  ــُعَوَحـــلَّ  ــاِل الأَ�ــشَ تَ�ْشتَِقرُّ  َفَلْي�َشْت  �َشِميٌع 

فا�ستخدم كلمة )�سميع( بمعنى )�سامع(، مثل: )عليم( بمعنى )عالم(.

ومن ذلك قول اأبي محجن اأي�سًاً:

يو�ُشٍف اأمُّ  ــا  ــَونَ ــْح نَ ْت  ــدَّ ــشَ ــ� تَ ــــى  َمَجاِهُلاأَنَّ فياٍف  َم�ْشَراَها  دوِن  َوِمـــْن 

اأوردته متعديًا  ى( لزمًا بمعنى جاز، واإنما  دَّ َ
ا�ستعمال فعل )ت�س اإلى  اللغة  ت�سر كتب  لم 

فح�سب بمعنى: عال، وقهر، وركب)2(.

ومن ت�سرفهم في �سيغ الألفاظ قول الفريعة بنت همام الثقفية:

ــٌة ــق اأزاه نف�شي  عــن  �شعري  الحاِجياليت  من  فيها  ما  اأق�ِض  ولــم  نف�شي 

قولها: )من الحاج( جمع حاجة، وتقديره )َفَعَلٌة وَفَعٌل(؛ كما تقول هامة وهام، و�ساعة 

و�ساع.

ونجد اأن �سعراء ثقيف يت�سرفون اأحيانًا في اأبنية عدد من الألفاظ، غير اأن هذا الت�سرف 

اإليها  يلجاأ  التي  المعروفة  ال�سعر  �سرائر  �سمن  تدخل  التي  القواعد  من  عدد  في  ينح�سر 

القواعد. فمن ذلك ت�سكين  الوزن، وقلما خرجوا عن هذه  اأي �ساعر عندما ي�سطر لإقامة 

المتحرك ل�سرورة ال�سعر، كما في قول يزيد بن �سبة الثقفي:

ــــ ـــ�ـــضُ الـــمـــْر�ـــشَ ـــِل ــْعــِبَواأَْحــــــــــــَوى �ـــشَ ـــَدع الــ�ــشَّ ـــشَّ ـــ� ــــُل ال ــــْث ــــِن ِم ـ

فكلمة )ال�سَعب( بالتحريك، وهي و�سف بالم�سدر، ف�سكنت لل�سرورة ال�سعرية.

))( اأبو حمجن الثقفي حياته وديوانه: )0).

)2( اأبو حمجن الثقفي حياته وديوانه: )).
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ومن ذلك قول عثمان بن اأبي ربيعة الثقفي:

ــْن كــاِئ ــُع  ــْق ــنَّ وال جــمــَعــُهــْم  ْنا  �شَ ــدي عــلــى الــغــدر الــعــقــوُقف�شَ ــع ـــد ي وق

ف�سكن النون في كلمة )كائْن( لل�سرورة.

وقد يكون عك�ض ذلك بتحريك ال�ساكن، كما في قول الفريعة بنت همام الثقفية:

ــٌة ــَق اأزاِه ي  نَْف�شِ ــْن  َع �ِشْعِرَي  لـَـْيــَت  الَْحاِجيَــا  ِمــَن  ِفيها  َما  اأَْق�ِض  ولم  نف�شي 

كت الياء في كلمة )�سعري( لل�سرورة، وكان حقها اأن ت�سكن.
ّ
فُحِر

وكقول ربيعة بن اأمية بن اأبي ال�سلت:

ـــــْوا َعــَلــْيــنَــا نـَـــــا وبَـــــنَ ـــــُم اآبــــــاوؤُ َماُءُه ال�شَّ ــــضِ  ْر� الأَ َعــَلــى  بـُـِنــيَــْت  َكــَمــا 

وكقول القا�سم بن اأمية:

ونا�شري �ــشــاألْــُت  اإن  َجــنَــاِحــي  ـــْن َعـــاَداِنـــيفــُهــُم  ــَن َم ــْغ ُم �ــشِ ــهــم اأقـــــِوّ وب

َكِت الميمُ في ال�سمير )هم( لل�سرورة، وكان حقها اأن ت�سكن.
ّ
فُحِر

وقد يكون الت�سرف في ت�سهيل الهمزة؛ كما في قول عبد اهلل بن اأراكة الثقفي:

َفاِر�شاً اأَْرَطــاَة  ابُن  اأَْرَدى  لََقْد  ــِرلََعْمِري  الأَْج ــي  اأَب الِهَزبِْر  كاللَّْيِث  ْنَعاَء  ِب�شَ

ف�سهل الهمزة الثانية في )اأرطاأة(.

وكما في قول ابن الكاهلية الثقفي:

َقــــْدٍح واأُمُّ  ــــُح  ــــَريْ ــــبُ والْ ُر  ــــدَّ ــــَم ـــاِمتُ َح اِل  ــــَن  ِم ـــدُّ  ـــَع يُ ـــوٌب  ـــُل ـــْج َوَم

نوُن  قبلها وهو  ال�ساكن  )اآل(، واألقى حركتها على الحرف  المد في  الهمزة من  ف�سهل 

)من(، فالتقى �ساكنان في )اال( فحذف اإحداهما.

وكما في قول مالك بن عمرو الثقفي يرثي حبيب بن زيد الذي قتله م�سيلمة الكذاب:

ــي ــن ــُد اأَنَّ ــَه ــ�ــشْ اُب تَ ـــذَّ ـــَك ــه ال ـــال ل اأَ�ْشَمُعوق لَ�ْشُت  ــي  ــِن اأَنَّ ــا:  ــاأَْوَم َف ر�ــشــوٌل 
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ف�سهل الهمزة الثانية في لفظة )اأوماأ( لل�سرورة وجعلها )اأوما(.

ومن ذلك اأي�سًاً قول الحجاج الثقفي:

ــي كــثــيــرٌة ــن ــري ــتَ ــْع ــــــوٌر تَ ــُعوكـــانـــت اأُم ــاأمــنَ ف حــيــنــاً  ـــلُّ  ـــتَ اْع اأََو  ــخ  ــش ــاأر� ف

وقوله:

ي�شَخُطونَُه اأو  النا�ض  ِبـــَذاَك  ى  فـــاأُْقـــَذُعاأير�شَ اأَُلُم  اأم  فيهم  اْحــَمــُد  اأَُم 

ففي البيت حذفت الهمزة واألقيت حركتها على الواو قبلها؛ فبدًلً من )اأْو اأَعتل( اأ�سبحت 

ْحمد(. )اأََو اْعتل(، وفي البيت الثاني )اأَُم اْحَمد( بدًل من )اأْم اأُ

وفي قول ابن المغيرة بن الأخن�ض الثقفي:

َحــريــَمــُكــْم نَ�ْشتَِبيَح  حتى  نـــوَم  الَعِواِليَافــال  نَاِن  ال�شَّ ــِل  اأَْه ِمــْن  َب  ونَْخ�شِ

َناِن(. فاأ�سل الكلمة )ال�سناآن(، ف�سهل الهمزة وجعلها مّداً دون همزة، ف�سارت )ال�سَّ

ياًء  باإبدالها  واإنما  فح�سب،  الهمزة  ت�سهيل  على  الألفاظ  بنية  في  ت�سرفهم  يقف  ل  وقد 

اأي�سًاًً، كما في قول ابن المغيرة بن الأخن�ض الثقفي:

بَْعَدُه �ِشْئَت  ما  النا�ِض  جميِع  في  َخاِطيَاَفُقْل  تك  لم  النا�ُض  اأَْخَطا  ُقْلَت  َفَلْو 

َلت فيها الهمزة واأبدلت ياًء لل�سرورة، ف�سارت )خاطيا(. فكلمة )خاطئًا( �ُسِهّ

بن �سبة  يزيد  قول  في  لل�سرورة؛ كما  )ما(  بزيادة  الألفاظ  بنية  في  ت�سرفهم  يكون  وقد 

الثقفي:

ــْد ــَق ـــــَواَك لَ ــــاَن َمـــا َواِحـــــداً َه ـــْو َك ــَرُكلَ ــتَ ــ�ــشْ ــْن َهـــــَواَك ُم ــِك ـــْرَت ل ـــ�ـــشَ اأَْق

وقد يكون ت�سرفهم بزيادة )النافي(؛ كقول اأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي))(:

))( عقد الإمام ال�سيوطي يف كتابه )همع الهوامع يف �رشح جمع اجلوامع( ف�ساًل بعنوان: ال�رشائر، جمع فيه من الأمور 

التي جتوز ل�رشورة ال�سعر، ول جتوز يف غريه، وذكر من بينها �ساهداً لأمية الثقفي، انظر: همع الهوامع )/))) رقم 

ال�ساهد )))).
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ُمـــَهـــنّـــاً اأَكـــــُلـــــوا  اإذا  ـــُهـــُم  ــيــاُبطـــعـــاُم ث ــُم  ـــ ــه لَ ـــحـــاُك  تُ َل  اإِْن  َوَمــــا 

محجن  اأبي  كقول  اآخر  ا�سما  ا�سمه  من  في�ستق  الرجل،  ا�سم  في  ت�سرفهم  يكون  وقد 

الثقفي))(:

ُمــَغــْلــَغــَلــًة حف�ٍض  ـــا  اأب لـَــَديْـــَك  ـــْغ  ـــِل َجَل�َشااأَبْ اأَْو  ـــاَر  َغ مــا  اإذا  ــــِه  لَ الإِ ــَد  ــْب َع

قال اأبو هالل الع�سكري:

عبُد الإله، يعني: عمر، وذلك اأن كل خليفة يتوا�سع بهذا ال�سم، فيكتب من عبد اهلل اأمير 

الموؤمنين، ولم ي�ستو لأبي محجن اأن يقول: عبد اهلل، فقال: عبد الإله)2(.

بن  عنترة  قول  في  كما  البتداء،  خبر  على  واإدخالها  الالم  بزيادة  ت�سرفهم  يكون  وقد 

عرو�ض الثقفي:

�َشْهَربَْه))( ـــوٌز  ـــُج ـــَع لَ الْــُحــَلــْيــ�ــض  اأُمُّ 

فاإدخال الالم على الخبر )عجوز( �سرورة ل يقا�ض عليها، والوجه اأن يقال: لأم الحلي�ض 

عجوز �سهربة؛ كما يقال لزيد قائم. كما ذكر �ساحب الل�سان.

ج- الت�شرف في قواعد النحو:

ل يختلف ت�سرف �سعراء ثقيف في قواعد النحو عن ت�سرفهم في اأبنية الألفاظ، اإذ يغلب 

عليه كونه منح�سراً في عدد من القواعد التي تدخل �سمن �سرائر ال�سعر المعروفة، التي يلجاأ 

اإليها ال�ساعر لإقامة الوزن.

اأن  لل�ساعر  يجوز  )ما  في  بابًا  القا�سم وعده  اأبي  البطليو�سي كالم  ال�سيد  ابن  اأورد  وقد   

ي�ستعمله في �سرورة ال�سعر(، قال اأبو القا�سم: يجوز لل�ساعر �سرف ما ل ين�سرف، وق�سر 

الممدود، ول يجوز له مد المق�سور، ويجوز له اإظهار المدغم، واإلحاق المعتل بال�سحيح، 

))( ديوان اأبي حمجن الثقفي ب�رشح اأبي هالل الع�سكري: )2.

)2( ديوان اأبي حمجن الثقفي ب�رشح اأبي هالل الع�سكري: )2.

))( انظر الل�سان )حل�ض(، وقد ا�ست�سهد بهذا الرجز ابن فار�ض يف ال�ساحبي: 6)) وكثري من كتب النحو، مثل: �رشح ابن 

عقيل )/))2 ال�ساهد رقم ))0)(.
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وحذف التنوين للتقاء ال�ساكنين، وحذف الياء والواو اإذا كان ما قبلهما دلياًل عليهما وكانا 

وتخفيف  المخفف،  وت�سديد  بحقيقي،  لي�ض  الذي  الموؤنث  وتذكير  م�سمر،  في  زيادة 

الو�سل،  األف  وقطع  األفًا.  اأو  واواً  اأو  ياء  قبلها  الهمزة  وتخفيف  الهمزة  الم�سدد، وحذف 

الياء  واإ�سكان  بمنادى،  لي�ض  ما  وترخيم  قبلها،  ما  على  واإلقاء حركتها  القطع  األف  وو�سل 

الجزاء،  جواب  من  الفاء  وحذف  الواجب،  في  بالفاء  والن�سب  الن�سب،  حال  في  والواو 

وحذف الياء والواو من هاء الإ�سمار واإ�سكانها بعد ذلك، واإبدال حروف المد واللين من 

الحروف الم�ساعفة))(.

وقد وقع كثير من هذه ال�سرائر في �سعر الثقفيين، نذكر منها على �سبيل المثال ل الح�سر 

ما ياأتي:

�سرف ما ل ين�سرف؛ وهو اأمر ماألوف عند �سعراء العرب جميعهم، واأكبر الظن اأنه ل 

يكاد يخلو منه ديوان �ساعر، وهذه ال�سريرة ح�سنة جائزة عند الجميع؛ لأنها تعود بال�سم اإلى 

الأ�سل وهو ال�سرف)2(.

من ذلك مثاًل قول حفيد ابن اأبي العنب�ض الثقفي:

ــًة ــابَ ــبَ ــُم يـَــِحـــنُّ �ــشَ ـــ ــه ــلُّ ـــوا َوُك ـــُل ــَحــَرْمَرَح ــالْ ِب َوَداِري  م�شٍر  اإلــى  ــْوقــاً  �ــشَ

جائز  ذلك  لكن  ال�سرف  من  ممنوع  الو�سط  �ساكن  ثالثي  ا�سم  وهي  )م�سر(  ف�سرف 

لل�سرورة ال�سعرية.

قول عبد الرحمن بن اأم الحكم الثقفي:

ــٍيّ ــِل ـــْن َع ــَك ِم ـــُرْب بــنَــْفــ�ــشِ ـــْه ــُناأَلَـــــْم تَ ــْي ــِن ــــــــَت ِبـــَهـــا �ــشَ نْ ــٍن َواأَ ــي ــِفّ ــشِ ــ� ِب

ف�سرف كلمة )�سفين( وحقها اأن ل ت�سرف، لكن ذلك جائز لل�سرورة ال�سعرية.

ومنه اأي�سًاً قول عبد اهلل بن اأراكة الثقفي:

))( احللل يف اإ�سالح اخللل من كتاب اجلمل: ))).

)2( املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب: )/2)).
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ــراُم مدائٌح ــك ال َخــــَر  ادَّ ــا  َم ــِر  ــْي َخ ــِرِمــْن  ـــ ه ــدَّ ــهــا عــلــى ال ــِب ــاِح ــ�ــشَ ــى ِل ــَق ــْب تَ

فـ )مدائح( ممنوع من ال�سرف؛ لأنه جاء على �سيغة منتهى الجموع، وكل ما جاء على 

وزن )مفاعل( اأو )مفاعيل( �سواٌء اأكان مبتدئًا بميم اأم غير مبتدئ بها، فاإن العرب تمنعه من 

ال�سرف في كالمها اإل اأن ي�سطر ال�ساعر اإلى ذلك.

ل  ما  في�سرف  النحو  قواعد  في  الت�سرف  من  ال�سرب  هذا  اإلى  يلجاأ  عندما  وال�ساعر 

ين�سرف؛ اإنما يرده اإلى اأ�سله الذي اأُخرج عنه لعلة من العلل المانعة لل�سرف، ولذلك �ساغ 

يمنع  عندما  المعاك�سة  ال�سورة  تقبح  في حين  عندهم))(،  وكثر  ال�سعراء  من  الت�سرف  هذا 

ال�ساعر ا�سما م�سروفًا من ال�سرف، لأنه يخرج بذلك من الأ�سل اإلى الفرع، اإذ الأ�سل في 

الأ�سماء اأن تكون م�سروفة، ولذلك اختلف الب�سريون والكوفيون في جواز ترك �سرف ما 

ل ين�سرف، فاأجازه الكوفيون وبع�ض الب�سريين، ومنعه اأكثر الب�سريين، لكن ورود ذلك في 

ُح جوازه في �سرورة ال�سعر)2(. اأ�سعار العرب ُيرِجّ

التمكن،  قلة  اأجل  من  الم�سدرية  على  الن�سب  تالزم  )�سبحان(  اأن  على  النحاة  ودرج 

مجرى  ال�سرف  من  المنع  في  فجرت  للكلمة  علمًا  و�سعت  لأنها  منها؛  التنوين  وحذف 

عثمان ونحوه، ومعناها البراءة والتنزيه، و�ساقوا لذلك التقعيد قول الأع�سى))(:

ــــُرُه ــــْخ ـــا َجـــــاَءنـــــي َف ـــمَّ ــِراأقــــــــوُل ل ــاِخ ــف ــــْن َعـــْلـــَقـــَمـــَة ال ــحــاَن ِم ــب ــش �

حتى جاء اأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي بقوله))(:

ــُه ـــوُد لَ ـــُع ــاً يَ ــان ــَح ــْب ــم �ــشُ ــْبــحــانَــه ث ــبَّــَح الـــُجـــوِديُّ والــُجــُمــُد�ــشُ ــَلــنَــا �ــشَ ــْب وَق

اأن  اأمية قوله: )�سبحانًا(، وتنكيره وتنوينه �سرورة. والأ�سل فيه  ال�ساهد في بيت  فكان 

ي�ساف اإلى ما بعده، اأو ُيجَعَل مفرداً كما تقدم في بيت الأع�سى، ووجه تنكيره وتنوينه اأن 

))( املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب: )/2)).

)2( ال�رشائر لبن ع�سفور: )2-)2.

))( انظر: حت�سيل عني الذهب من معدن جوهر الأدب يف علم جمازات العرب: ))2، ))2.

))( همع الهوامع )/))) و�رشح الر�سي على كافية ابن احلاجب )/6)) رقم ال�ساهد: 0)6.
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ه بـ )براءًة())(.
َّ
ي�سب

حذف )ل( من الكالم؛ وذلك في قول اأبي محجن الثقفي عن الخمر)2(:

ــي ــات ــي ح اأ�ــــشــــربــــهــــا  واهلل  ــمــافـــــال  ــدي ن اأبــــــــداً  بـــهـــا  ـــقـــي  اأ�ـــش ول 

الكالم،  اأ�سربها، فحذف )ل( من  يريد: ل  الأثير:  ابن  قال  )اأ�سربها(.  قوله  ال�ساهد في 

وهي مفهومة منه))(.

ومن ذلك اأي�سًاً قول المغيرة بن الأخن�ض:

ــــٌق َرَم ـــي  ِب َمـــــــاَداَم  اأَتْـــــُرُكـــــُه  والــُعــنُــِقواهلِل  اأْ�ـــضِ  ـــرَّ ال بين  يُــَزايــَل  ــى  َحــتَّ

اأي: ل اأتركه.

وقول عبد اهلل بن �سعيد الثقفي:

اأبــــداً ـــَذا  ـــَك َه ــْم  ــُك ــي ف اأنـــفـــكُّ  اِمواهلِل  ال�شَّ ــَب  َجــاِن تـُـَخــلُّــوا  َحــتَّــى  بالَْقْتِل 

اأي: ل اأنفك.

هكذا ت�سرف �سعراء ثقيف في اأبنية الألفاظ وفي قواعد النحو، ولم يكن ت�سرفهم كثيراًً 

التي جعلت ال�ست�سهاد ب�سعرهم في كتب  العرب، وهذا من الأ�سباب  اأكثرت منه  اإل فيما 

النحو قلياًلً، بخالف اأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي، واإنما يبدو الفرق �سا�سعًا بين �سعراء القبيلة 

و�سعراء القبائل الأخرى كالأع�سى، والعجاج، وروؤبة، والفرزدق، ي�ساف اإلى ذلك اأ�سباب 

زين في ثقيف، وبالم�ستوى الفني وطول النف�ض، وبعد القبيلة 
َّ
ر

َ
اأخرى تتعلق بعدد ال�سعراء الُمب

عن حركة الرواية في مدر�ستي الب�سرة والكوفة.

))( حت�سيل عني الذهب: ))2.

)2( ديوان اأبي حمجن ب�رشح الع�سكري: )).

))( املثل ال�سائر يف اأدب الكاتب وال�ساعر 2/)6).
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ا�شت�شهاد العلماء بال�شعر الثقفي

روى ال�سيوطي ن�سًا لغويًا عن اأبي ن�سر الفارابي ذكر فيه القبائل العربية التي اأخذ عنها 

العلماء، وتلك التي لم ياأخذوا عنها فذكر منها: تغلب، وبكر، وعبد القي�ض،.. ثم قال: 

»ول من ثقيف و�سكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم«))(.

 وما ذكره الفارابي من اأن اللغة لم توؤخذ عن ثقيف- واإن كان �سحيحًا في تعليله- قوٌل 

العربية،  العلوم  الثقفيين مرجعًا لبع�ض  التطبيق يخالفه وينق�سه، فلقد ظل �سعر  مردود؛ لأن 

واللغويون،  المف�سرون،  عليه  اعتمد  العربية،  من  وتمكنهم  ثقيف  لغة  قوة  على  �ساهداً 

د للنحو،  والنحاة، والبالغيون، وا�ستخرجوا منه �سواهد تف�سر الآيات، وتوؤ�سل للغة، وَتَقِعّ

وتدعم اآراءهم، وتوؤيد مذاهبهم.

لغة ثقيف لغة حجازية م�سهود لها بالتميز بين العرب، وقد حفلت بها كتب اللغة، فاأوردت 

ْت �سواهد لتف�سير الألفاظ وبيان الغريب؛ فالمف�سرون- عادة-  كثيراً من اأ�سعارهم التي ُعدَّ

يرجعون اإلى ال�سعر العربي اإذا اأُ�ْسِكل عليهم فهم لفظ من األفاظ القراآن الكريم، تحقيقًا لما 

روي عن ابن عبا�ض- ر�سي اهلل عنهما- الذي قال: »ال�سعر ديوان العرب، فاإذا خفي علينا 

الحرف من القراآن الكريم الذي اأنزله اهلل بلغة العرب؛ رجعنا اإلى ديوانها فالتم�سنا ذلك«)2(.

 وكان ابن عبا�ض قد �سئل يومًا عن )الحرج( فقال: اإذا تعاجم �سيء من القراآن فانظروا في 

ال�سعر؛ فاإن ال�سعر عربي))(.

 لهذا كان ال�سعر العربي كله- وال�سعر الثقفي في القلب منه- مرجعًا للمف�سرين، و�ساهداً 

للغويين، حيث ا�ست�سهد القرطبي- وحده- في تف�سيره باأكثر من خم�سة وع�سرين بيتًا لل�سعراء 

نًا بهذا ال�سعر ما خفي من 
ّ
الثقفيين، في اأكثر من خم�سة وع�سرين موطنًا في القراآن الكريم، مبِي

اللغة، وما اأ�سكل من الغريب، وما كان »وراء الظواهر اللغوية والنحوية، والقراءات القراآنية، 

والتراكيب البالغية، رغبة منه في تو�سيح المعنى اللغوي، واإ�سناد التركيب النحوي، وتقوية 

))( املظهر )/)2).

)2( الإتقان يف علوم القراآن 2/)).

))( الإتقان يف علوم القراآن 2/)).

Thaqeef_Book.indb   306 24/5/10   2:45 PM



307

التعبير البالغي، وت�سحيح القراءة القراآنية«))(.

 وكذلك �سنع المف�سرون الآخرون: فقد ا�ست�سهد ال�سيوطي في )الدر المنثور( بثمانية 

ع�سر بيتًا، والألو�سي في )روح المعاني( بخم�سة ع�سر بيتًا، والثعالبي في تف�سيره باأربعة ع�سر 

بيتًا، والطبري وابن عطية في تف�سيريهما باأحد ع�سر بيتًا في كل منهما.

اأبي طلحة)2(: �ستة   وفي م�سائل نافع بن الأزرق مما ورد عن ابن عبا�ض من طريق ابن 

ع�سر بيتًا من اأبيات ال�سعراء الثقفيين، ا�ستاأن�ض بها العلماء في تف�سير اآيات القراآن الكريم.

.{ قال تعالى))(: {

 الوا�سب: الدائم، قال اأمية الثقفي))(:

ــاً َولَــــُه الــُمــْلـــ ــب ــشِ ـــَن َوا� يْ ـــِدّ ــــِلّ َحـــاِلَولَــــُه ال ــى ُك ــَل ـــٌد لَـــُه َع ـــْم ـــُك َوَح ـ

عن  بال�سلة  ال�ستغناء  م�ساألة  الثقفي  بال�سعر  فيها  ا�ست�سهدوا  التي  النحوية  الم�سائل  ومن 

المو�سول، اأو بال�سفة عن المو�سوف:

وقد ورد ذلك في بيت �سعر لأبي محجن الثقفي في قوله))(:

ُمْعتَِر�شاً ِيّ  والبُو�شِ البحَر  يَْركِب  الْتََم�َشاَمْن  المْرَكُب  َفِبْئ�َض  ى  ْو�شَ َح�شَ اإلى 

اأو  فقوله: )فبئ�ض المركب التم�سا( ي�سلح �ساهداً على ال�ستغناء بال�سلة عن المو�سول، 

بئ�ض  وتقديره:  المخ�سو�ض،  حذف  وبئ�ض– مع  نعم  باب  في  المو�سوف-  عن  بال�سفة 

ه.
َ

َكٌب اْلَتَم�س
ْ
ه، اأو بئ�ض المركُب َمر

َ
المركُب الذي الَتَم�س

»ولنعم  البخاري  رواه  الذي  الحديث  وعليه  النحاة)6(،  يروق  نادر  ثمين  �ساهد  وهذا 

))( انظر: مقدمة الدكتور عبد العال �سامل يف: ال�سواهد ال�سعرية يف تف�سري القرطبي.

)2( انظر: معجم غريب القراآن م�ستخرجًا من �سحيح البخاري، وُمْلَحقًا به م�سائل نافع بن الأزرق لبن عبا�ض، و�سعه 

حممد فوؤاد عبد الباقي، ال�سفحات من ))2– ))2.

))( النحل: 2).

))( اأ�سواء البيان 2/))).

))( ديوان اأبي حمجن الثقفي: )2.

)6( اأبو حمجن الثقفي حياته وديوانه: )0).
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المجيُء جاَء«))(.

ومنها جواز حذف الهاء من الفعل اإذا ُنِعَت به ال�سم، ومثال ذلك ما اأن�سده الحارث ابن 

َكَلَدة الثقفي:

ـــاٍء ـــنَ تَ ــــْم  ــــَرُه ــــيَّ اأََغ اأَْدِري  ـــــا  ــواَوَم ــابُ ــشَ اأَ� َمـــاٌل  ْم  اأَ ــِد  ــْه ــَع الْ َوُطــــوُل 

ا�ست�سهد به النحاة على حذف الهاء من الفعل اإذا ُنِعَت به ال�سم، ولو ن�سب هنا ال�سم 

اأم  تناٍء  هم 
َّ
اأغير اأدري  التقدير: وما  الفعل خبراً ل و�سفًا لجاز، وكان يكون  اأن يجعل  على 

اأ�سابوا ماًلً فغيرهم، اإل اأن َحْمَله على الو�سف اأح�سن، ليكون ال�سم بعد )اأم( محموًل على 

ُهم()2(.
َّ
ال�سم المت�سل بـ )غير

اإذن ال�ساهد في قوله )اأ�سابوا(، حيث وقعت هذه الجملة �سفة للنكرة قبلها وهي قوله: 

)مال(، وحذف منها ال�سمير الذي لبد منه في ربط ال�سفة بالمو�سوف))(.

( على النكرة ولزوم العمل فيها مثل: ل النافية للجن�ض؛ ذكـر النحـاة  ومنها: دخول )ربَّ

�ساهدين في قول غيالن بن �سلمة الثقفي لزوجته، وقد اأنكر منها اأخالقها:

ــَرٍة ــري َغ الــنــ�ــشــاِء  فــي  مــثــِلــِك  ُربَّ  ــا  ِبَطاَلِق))(ي ــَهــا  ــْعــتُ مــتَّ ـــْد  َق ــاَء  ــشَ ــ� ــْي بَ

فت لفظًا باإ�سافتها اإلى ال�سمير؛ بدليل دخول 
ّ
ال�ساهد الأول:  اأن )مثلك( نكرة، واإن ُعِر

( عليها. )ربَّ

 )
َّ
ي ( تلزم العمل في النكرة، كما تلزم )ل( النافية للجن�ض. فـ)�سِ ال�ساهد الثاني:  اأن )ُربَّ

مع )ل( النافية للجن�ض في )ل�سيما( بمنزلة )مثل(.

( في )مثل( في بيت غيالن بن �سلمة))( وقد عملت )ل( كما عملت )ُربَّ

))( �سواهد التو�سيح: )0)، 0)).

)2( انظر: حت�سيل عني الذهب من معدن جوهر الأدب يف علم جمازات العرب: )0)، والأزهية: 6)).

))( انظر: �رشح ابن عقيل )/)6) ال�ساهد رقم )))2( و)200(.

))( الغريرة: املغرتة بلني العي�ض الغافلة عن �رشوف الدهر، متعتها بطالق: اأي اأعطيتها �سيئًا ت�ستمتع به عند طالقها، انظر: 

حت�سيل عني الذهب: 2)2.

))( انظر: كتاب �سيبويه )/2)2، 0)) )بولق(، �رشح املف�سل 2/)2)، واملقت�سب )/))2.
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فقد  ال�سفة؛  جملة  من  عليها  عائدة  محذوفة  هاء  تقدير  مع  )ما(  على   ) )ربَّ ودخول 

حفلت كتب النحو بقول اأمية))(:

الأَْم مــن  الــنــفــو�ــض  ــره  ــك ت مــا  الـــِعـــَقـــاِلرب  َكــــَحــــِلّ  ــــٌة  ــــْرَج َف لـَــــُه  ِر 

( على )ما(؛ لأنها نكرة في تاأويل �سيء، والعائد عليها من جملة  ال�ساهد فيه: دخول )ُربَّ

ال�سفة هاٌء محذوفٌة مقدرٌة.

والمعنى ربَّ �سيٍء تكرُهُه النفو�ُض من الأموِر الحادثِة ال�سديدة، وله َفرَجٌة ُتعِقُب ال�سيَق 

د.
َّ
وال�سدَة َكَحِلّ ِعقاِل المَقي

( كونها ل تعمل اإل في النكرة،  وبما اأن )ما( نكرة بتاأويل �سيء، لذلك دخلت عليها )ُربَّ

اإل  ُي�سمر  النية، ول  في  عليها  عائداً  )تكرُه( �سميراً  في  لأن  كاّفة؛  هنا  ها  )ما(  تكون  ول 

ال�سم، وكذلك ال�سمير في )له( عائٌد عليها اأي�سًاًً. و)ما( ها هنا ا�سم، ولي�ست حرفًا بدليل 

اأنه قد عاد اإليها �سمير وهو الهاء في قوله )له فرجة(، والحرف ل ي�سح عود ال�سمير اإليه)2(.

معنى  فيه  بفعل  الم�سبوقة  المخففة  )اأْن(  بعد  الواقع  للم�سارع  والرفع  الن�سب  وجواز 

التحقق والتيقن؛ قال اأبو محجن الثقفي في و�سيته الم�سهورة:

ــنــي ــاإن ف ـــاَلِة  ـــَف ـــال ب ـــي  ـــِنّ ـــنَ ـــْدِف تَ ــاول  ــه اأَُذوُق َل  اأَْن  ِمــتُّ  ــا  َم اإَِذا  اأَخـــاُف 

ا�ست�سهد النحاة به على اأن »اأْن« مخفقة من الثقيلة، وا�سمها �سمير �ساأن محذوف؛ لأنها 

اإن )ل(  الب�سريين  اأذوُقها. وقال غير  اأني ل  اأراد:  العلم والتيقن))(؛  فيه معنى  بفعل  �سبقت 

�سبحانه وتعالى: قوله  في  اأذوقها، كما  ل�ست  اأن  قال:  كاأنه  لي�ض،  بمعنى  المو�سع   في هذا 

}))( معناه: اأن لي�ض تكون فتنة))(. }

وهناك حذف �سمير ال�ساأن كما في قول اأمية بن اأبي ال�سلت:

))( انظر: حت�سيل عني الذهب من معدن جوهر الأدب: ))2، والأزهية: 0).

)2( انظر: اإي�ساح �سواهد الإي�ساح: )/)0).

))( انظر: الأزهية: )6، ومعاين القراآن )/6))، )26، و�رشح الكافية: 2/))2، والهمع )/)).

))( املائدة: )).

))( الأزهية: )6.
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ــُه ــوبُ ــنُ يَ اأَْمــــــراً  يَــْلــَق  َل  ـــْن  َم ــنَّ  ــك ـــــَزُلول ْع ـــِزْل ِبــــِه َوْهـــــَو اأَ ـــْن ـــِه يَ ِت ـــُعـــدَّ ِب

يريد: ولكنه، فحذف، والمجازاة بـ )َمْن(.

ومن ذلك اأي�سًاً قول يزيد بن الحكم الثقفي:

ــُه ــلُّ ــاً كـــان خـــيـــُرَك ُك ــاف ــَف ــَت َك ــْي ــَل ُمْرتَِوَف الماَء  ـــَوى  اْرتَ َمــا  َعِنّي  َك  ــرُّ َو�ــشَ

حذف ال�سمير من )ليت( والتقدير: فليته؛ اأي: فليت الأمر اأو ال�ساأن.

ومثال حذف )اأَْن( الم�سدرية من خبر كاد واأخواتها قول اأمية بن اأبي ال�سلت:

ـِتــِه ـــُك َمـــــْن َفـــــرَّ ِمـــــْن َمــِنــيَـّ ـــشِ ـــو� ـــايُ ـــَه ـــُق ـــَواِف ـــــِه يُ اِت ـــْعـــ�ـــضِ ِغـــــرَّ ـــي بَ ف

)اأَْن(  من  مجرداً  م�سارعًا  فعاًل  )اأو�سك(  م�سارع  هو  الذي  )يو�سك(  بخبر  اأتى  حيث 

الم�سدرية))(.

تعالى: قوله  تف�سير  في  القرطبي  اإليه  ذهب  ما  البالغية  الم�سائل  في  ال�ست�سهاد   ومن 

})2( بقول اأمية: }

ُمْنَفِلُق ال�شبِح  ْوُء  �شَ البي�ُض  مكتوُمالخيُط  الليِل  ُجْنُح  ال�شوُد  والَخْيُط 

قال  كالخيط،  يرى ممتداً  البيا�ض  يبدو من  ما  الفجر خيطًا؛ لأن  القرطبي: و�سمي  قال 

ال�ساعر: الخيط البي�ض.. والخيط في كالمهم عبارة عن اللون.

}))( ببيت عبد اهلل بن اأراكة    وا�ست�سهد في تف�سير قوله تعالى: {

 وعبا�ٌض واآل اأبي بكر( ويريد جمع الموؤمنين:
ٌّ

في رثاء النبي ؛ اأي قوله: )اأحبه علي

ــه ــبَّ اأََح ــت  ــْي َم ــَد  ــْع بَ ــاً  ــت ــْي َم ــِك  ــْب تَ بــكــِرول  اأبـــــي  واآُل  وعـــبـــا�ـــٌض  عـــلـــيٌّ 

ق�ل القرطبي: قيل: اآل اإبراهيم: اإ�شم�عيل واإ�شح�ق ويعقوب واالأ�شب�ط. وقيل: اآل اإبراهيم 

))( �رشح �سذور الذهب: 2))، )))، و�رشح ابن عقل )/))2 ال�ساهد رقم )0)(.

)2( البقرة: ))).

))( اآل عمران: )).
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نف�سه؛ وكذا اآل عمران....، وقال ال�ساعر: )ول تبك...(.

}))( ببيت غيالن بن �سلمة الثقفي: وا�ست�سهد في قوله تعالى: {

ــٍر ــاِج َف ثَـــــْوَب  َل  اهلل  بــحــمــِد  ــي  ــاإن ـُعف تَــَقــنَـّ اأَ َغــــــْدَرٍة  ـــْن  ِم َوَل  ــُت  ــ�ــشْ ــِب لَ

وهذا  الثياب«،  دن�ض  فتكون  تغدر  ل  اأي:  الَغْدر؛  من  َك 
َ
قلب  

ْ
ر »َطِهّ بقوله:  الآية   

َ
ر

َّ
وف�س

مروي عن ابن عبا�ض، وا�ست�سهد بقول غيالن)2(.

 فات، 
ً
هذا غي�ض من في�ض، وقليل من كثير، اإن هي اإل اإ�سارات واإ�ساءات، بع�سها متمّنى

 كثيرٌة ت�سلح لال�ست�سهاد 
ُ
وكثير منها ل يزال في بطون الموؤلفات، ف�سعر ثقيف فيه �سواهد اأَُخر

ِرُب عنها �سفحًا مخافة الإطالة وال�ساآمة،  والحتجاج في �ستى �سروب العربية وعلومها، اأَ�سْ

واإن كان ما تم اإيراده يدل على ما تتمتع به اأ�سعار الثقفيين من ثقة وقوة لأَْن َيْحّتج بها العلماء، 

وياأخذوا عنهم اللغة مطمئنين.

))( املدثر: ).

)2( ال�سواهد ال�سعرية يف تف�سري القرطبي: مج ) ج )/))).
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الخاتمـة

ُت اإليه من 
ْ
ْت بي طرُق البحِث عن القبيلة و�سعِرها، اأُْجمُل هنا اأهم ما انتهي

َ
ب بعد اأن ت�سعَّ

نتائَج وما تو�سلُت اإليه من اأحكام:

-  قبيلة ثقيف قبيلة عربية اأ�سيلة، ذات �سرف و�سيادة في الع�سر الجاهلي وما تاله، �سكنت 

اإلى قي�ض عيالن بن م�سر بن نزار بن معد بن عدنان،  وادي وج بالطائف، ينتهي ن�سبها 

ت�ساربت اآراء الن�سابين في تحديد اأ�سلها وقد عر�ست اآراءهم، وب�سطت القول في �سبب 

ذلك الختالف، ورجحت بين الآراء، ثم جمعت بين القولين المرجوحين. ثم وقفت عند 

بطون القبيلة؛ فق�سي )ثقيف( اأنجب ابنين هما )ج�سم( و)عوف( وابنة ت�سمى )الم�سك(، 

فولد  واأما )ج�سم(  وائل،  بن  بكر  اأبا  )وائاًل(  له  فولدت  )قا�سط(  فتزوجها  الم�سك  فاأما 

)بني  على  )غا�سرة(  مع  لتحالفهم  الأحالف  فهم  )عوف(  واأما  و)غا�سرة(،  )حطيط( 

مالك(. فثقيف بطنان: بنو مالك والأحالف.

-  اأن )ثقيف( ا�سطلت بنار الحرب في �سبيل البقاء، اأو ب�سبب التحالفات الداخلية، فكانت 

لها اأيام معروفة تعر�ض البحث لها، ثم اإنها �ساركت العرب في حروبها ونزاعاتها كحروب 

الفجار، وقد و�سفوا ذلك في بع�ض اأ�سعارهم.

من  لغيرها  يتوافر  لم  ما  العي�ض  اأ�سباب  من  لها  توافرت  ثقيف  �سكنتها  التي  الطائف  -  بيئة 

البيئات، فعا�سوا عي�سة رغيدة، وتدفقت عليهم الأموال الكثيرة، والخيرات الوفيرة، وكان 

الثقفي  المجتمع  رقي  فيها  تمثل  التي  الناعمة،  الجميلة  البيئة  لتلك  الثقفي �سورة  ال�سعر 

القر�سية، ثم وثقت  البطون  ال�سيادة في  وثراوؤه، واأنفته واعتداده، وعاداته، وبلوغه مبلغ 

الجتماعية  العرب  حياة  عا�ست  وثقيف  وثقيف(،  )قري�ض  القبيلتين  عرى  الم�ساهرات 

بعاداتها وتقاليدها كاملة، اإل اأنه لم يعرف عنها عادة واأد البنات.

-  عا�ست ثقيف حياة دينية وثنية تعبد الأ�سنام وتعظمها، وكان لهم �سنمهم الخا�ض الذي 
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اإليه  يقال له )الالت( من�سوبًا في الطائف، يعظمونه، ويقد�سونه، ويطوفون به، وُيهدون 

الهدايا والنذور، ولما جاء الإ�سالم ورحل اإليهم النبي  داعيًا وم�ستن�سراً، كذبوه واآذوه، 

وطردوه، وا�ستمر هذا الإيذاء قبل الهجرة وبعدها، ثم وقفوا مع هوازن �سّفًا واحداً في 

الح�سار،  بعد  ما  اآثار  يتجرعون  تركهم  ثم  طائفهم،  في  النبي  فحا�سرهم  معركة حنين، 

اإلى اأن اأتوا اإليه طائعين م�سلمين، عاقدين معه �سلحًا، انتهى بح�سولهم على كل ما كانوا 

يحلمون به، وباإ�سالمهم بعث ر�سول اهلل المغيرة بن �سعبة واأبا �سفيان لهدم الالت، فانتهت 

بذلك الوثنية من الجزيرة العربية.

-  اأن الثقفيين ناأوا باأنف�سهم عن الخالفات والتحالفات؛ فوقفوا منا�سرين للخلفاء الرا�سدين 

والأمويين، فكانوا مو�سع تقدير منهم فاأدنوهم، ومحل ثقة فا�ستعانوا بهم في تثبيت اأركان 

الدولة، وفي حروب المرتدين، وفي الفتوحات، وفي اإمرة الأم�سار واإدارتها، وفي قيام 

الم�سلمين،  الثائرين، وحقن دماء  الدولة الأموية والعتراف بخالفة معاوية، وفي تهدئة 

وفي التوفيق بين القبائل، وغير ذلك من اأعمال لتاأمين الجبهة الداخلية.

-  ال�سعر الثقفي �سورة عن بيئة الطائف، وهو يدل على ف�ساحة الثقفيين وقوة لغتهم، لكن 

�سياع �سعرهم واإهمال الرواة له؛ كان اأهم اأ�سباب غياب هذا ال�سعر عنا، وعدم و�سوله 

اإلينا.

بالجودة وال�سبك  له  فاأْطَرَبُهْم واأَماَلُهْم، ف�سهدوا  القدماء  الثقفي الحظوة عند  ال�سعر  -  نال 

والإتقان.

-  اأهم الم�سادر التي َجَمَعْت اأ�سعارهم، هي كتب التراجم المختلفة، تليها كتب الختيارات 

ال�سعرية المختلفة.

     وي�سيع في �سعرهم ال�سطراب في ن�سبة عدد من ن�سو�سه كما اأ�ساب �سعر غيرهم، فمنه 

ما ا�سطربت ن�سبته بين �سعراء ثقيف اأنف�سهم، ومنه ما ا�سطربت ن�سبته بين �سعراء ثقيف 

وغيرهم.
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التعقيد والتكلف، وهذا  المعاني وب�ساطتها، وبعدها عن  اأ�سعار ثقيف بو�سوح  -  ات�سمت 

الألفاظ  بع�ض  اإل  القديم،  ال�سعر  في  ت�سادفنا  التي  الغريبة  الألفاظ  قلما حجبته  الو�سوح 

التوعر  ي�سودها  لهم  اأبيات  فثمة  بن �سبة، وطريح،  ال�سلت، ويزيد  اأبي  بن  اأمية  �سعر  في 

والجفاء.

فكانت  معانيهم،  تو�سيح  في  اأ�سهمت  التي  الأمور  من  عدداً  الثقفيون  ال�سعراء  -  اعتمد 

�سبيلهم لذلك، وقد  ت�سبيه، وا�ستعارة، وكناية-  المختلفة من  باأ�سربها  البيانية-  ال�ســور 

ا�ستمدوها من الطبيعة والبيئة التي يعي�سون فيها، واعتمدوا على المح�سنات المعنوية من 

عن  والبعد  بالعفوية،  اأي�سًاً  ات�سمت  وقد  معانيهم.  تو�سيح  في  وتكرار  ومقابلة،  طباق، 

التكلف، وهي �سمة عامة لل�سنعة في ال�سعر الجاهلي اإلى ع�سر بني اأمية.

واأ�سعارها،  العرب،  اأمثال  من  فنهلوا  �ستى،  روافد  من  معانيهم  الثقفيون  ال�سعراء  -  ا�ستقى 

ومعتقداتها، واأوابدها، وعاداتها، ثم كان الإ�سالم بمفاهيمه وتعاليمه وكتابه معينًا ثراً لهم، 

هذا وقد تاأثر ال�سعراء الثقفيون بغيرهم، واأَثَّروا هم فيَمْن َبْعَدُهم.

-  اإن ال�سعراء الثقفيين نادراً ما اتبعوا في بناء ن�سو�سهم المنهج التقليدي للق�سيدة العربية، 

واأنهم تخلَّْوا عنه في اأحايين كثيرة. وقد اأن�ساأوا ق�سائد ولجوا فيها اإلى المو�سوع مبا�سرة 

دون اأية مقدمات، وهذا كثير في �سعرهم. ويغلب منهج المقطعة- التي ل تزيد على �ستة 

اأبيات- على �سائر �سعرهم.

-  في ال�سعر الثقفي عدد من العنا�سر المو�سيقية التي وفَّرت ل�سعرهم مو�سيقا داخلية َرَفَدْت 

المو�سيقا الخارجية )الوزن والقافية(، وهي ما اأ�سماها علماء البالغة المح�سنات اللفظية؛ 

فكان من اأهمها: الجنا�ض، ورد العجز على ال�سدر، ولزوم ما ل يلزم، والت�سريع، وح�سن 

التق�سيم.

اأوزان عديدة، فات�سعت بحورهم المو�سيقية لكل الأغرا�ض  اأ�سعرهم على  - نظم الثقفيون 

ال�سعرية التي تحدثوا عنها، وقد نظموا على اأحد ع�سر بحراً من بحور ال�سعر ال�ستة ع�سر، 

ولكنهم اأكثروا من النظم على الطويل، فالب�سيط، فالوافر، فالرجز، فالكامل، فالخفيف، 
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فالهزج، فالمتقارب، فال�سريع، فالمن�سرح، فالرمل.

- والمالحظ اأنهم اأكثروا من ا�ستخدام حروف الروّي ال�سهلة: الراء، والباء، والالم، والميم، 

ل�سهولة مخارجها وجمال  روّيًا،  اتخاذها  العرب من  اأكثر  التي  الحروف  والدال، وهي 

جر�سها.

وال�سناد،  كالإقواء،  القدماء:  عليها  ن�ض  التي  القافية  عيوب  من  عدد  الثقفيين  �سعر  -  في 

والإيطاء، وهي قليلة الأمثلة، بحيث ل تبلغ اأن تكون ظاهرة وا�سحة في �سعرهم.

فكثر  كثيراًً،  كان  �سبة  بن  ويزيد  وطريح،  كاأمية،  ثقيف  �سعراء  بع�ض  عند  الغريب  -  اإن 

ال�ست�سهاد به في كتب اللغة، والنحو، وال�سواهد.

-  في ال�سعر الثقفي طائفة من ال�سواهد في باب الحفاظ على اللغة والتوليد في اأبنيتها، وهي 

قليلة.

-  اأن ت�سرفهم في الألفاظ كان ياأتي غالبًاً �سمن قواعد محددة اأجازها العلماء، وعدوها من 

باب ال�سرائر ال�سعرية التي جاءت في اأ�سعار العرب.

-  اأن العلماء ا�ست�سهدوا بكثير من �سعر ثقيف في كثير من ق�سايا اللغة، والنحو، والبالغة، 

وامتالأت التفا�سير والمعاجم، وحفلت كتب النحو وال�سواهد باأ�سعار اأمية، وغيالن، واأبي 

محجن، وطريح، ويزيد بن الحكم، ويزيد بن �سبة وغيرهم، فكان ُيْحتج ب�سعرهم على 

نحو ما ظهر في البحث، خالفًا لما ذهب اإليه اأبو ن�سر الفارابي.

وا�ستق�سائها،  القبيلة  اأ�سعار  كل  جمع  اإلى  �سعى  قد  بمجموعه  البحث  هذا  فاإن  وبعد: 

داً، ووقتًا 
َ
وجاء ق�سم الدرا�سة نتيجة لما اجتمع في الديوان، وقد اأنفقت في �سبيل ذلك ماًلً ُلب

وجهداً، وعلى الرغم من ذلك فاإني ل اأزعم اأن ما اجتمع لديَّ يمثل كل اأخبارهم واأ�سعارهم، 

م  ولكن تبقى نتائج هذا البحث رْهنًا بما فيه، ريثما تظهر اأخبار واأ�سعار جديدة، لتوؤكد اأو تقِوّ

ر �سيئًا مما �سبق عر�سه من اأحكام.
ّ
اأو تغِي

 ول يزال هناك �سعر لثقيف يحتاج اإلى التنقيب عنه واإخراجه من مخابئه؛ مثل �سعر يزيد 
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ابن �سبة الذي كان له األف ق�سيدة، فاقت�سمها �سعراء العرب فيما بينهم، و�سعر يزيد بن الحكم 

وغيره يحتاج اإلى وقفات متاأنية، ربما يوفق غيري من الباحثين لها م�ستقباًل.

 وفي نه�ية االأمر اأردد مع ابن �شالم اأنه: »ال يح�ط ب�شعر قبيلة واحدة من قب�ئل العرب، 

وكذلك فر�سانها و�ساداتها«، واأهتف مع ابن قتيبة قائاًل: »ال�سعراء المعروفون بال�سعر عند 

بهم محيط، ويقف من وراء  اأن يحيط  اأكثر من  الجاهلية والإ�سالم  في  قبائلهم وع�سائرهم 

عددهم واقف، ولو اأنفق عمره في التنقير عنهم، وا�ستفرغ مجهوده في البحث وال�سوؤال«.

 لكني اأخل�ست في كل ذلك النية، واإنما لكل امرىء ما نوى.
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الديوان
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اأوًل: الثقفيون الجاهليون

واأ�شعارهم
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ْئبة الثقفي))( ابن الذِّ

ـ 1 ـ

]الرجز[   قال)2(: 

الـــذيـــبَـــْه  ـــــُن  اب ــــي  ــــَكــــَرن اأنْ ِلــــَمــــْن  ـــــي  اإن  1

ــــوبـَـــْه َمــــْنــــ�ــــشُ ــــٌة  ــــَف ــــي ــــِف َع كــــريــــمــــٌة   2

ـ 2 ـ

]المتقارب[   قال))(: 

ــّر ــَف ــى ِمــــْن َم ــت ــَف ــْل ِل ـــُرَك مــا  ـــْم ـــَع َوالِْكبَْر))(1 لَ يَــْلــَحــقــُه  الـــَمـــْوِت  ـــَع  َم

ــَرٌة ــْح ــشُ ــى � ــتَ ــَف ــْل ِل ـــا  َم ـــُرَك  ـــْم ـــَع لَ َوَزْر))(2  ـــْن  ِم ـــُه  لَ ْن  اإِ َمـــا  لَــَعــْمــُرَك 

))( هو ربيعة بن الذئبة، والذئبة لقب اأمه، فن�سب اإليها، وا�سمها ِقاَلبة وهي امراأة من فهم، واأبوه عبد ياليل بن �سامل بن مالك 

ابن حطيط بن ج�سم بن ق�سي؛ وهو ثقفي، �ساعر فار�ض جاهلي. املوؤتلف واملختلف لالآمدي: 20)، كتاب من ن�سب 

اإىل اأمه من ال�سعراء لبن حبيب )، نوادر املخطوطات 2/)))، الأعالم للزركلي )/).

)2( الرجز عند ابن حبيب فيمن ن�سب اإىل اأمه من ال�سعراء: )، )، يف نوادر املخطوطات )/00).

َثْعلبان– ويقال هو جبار بن في�ض، والأ�سح  اإ�سحاق اأن رجاًل يقال له: َدْو�ض ذو  ))( نقل ابن ه�سام يف ال�سرية عن ابن 

الأول– من �سباأ، كان قد اأَْفَلَت على فر�ٍض له، ف�سلك الرمل فاأعجز اأهل جنران، وم�سى على وجهه ذلك، حتى اأتى 

قي�رش ملك الروم، فا�ستن�رشه على ذي نوا�ض وجنوده، واأخربه مبا بلغ منهم، فقال له: َبُعَدْت بالدك ِمنَّا، ولكني �ساأكتب 

لك اإىل ملك احلب�سة فاإنه على هذا الدين، وهو اأقرب اإىل بالدك، وكتب اإليه ياأمره بن�رشه، والطلب بثاأره. فقدم َدْو�ض 

َر عليهم رجاًل منهم يق�ل له اأري�ط، ومعه يف جنده  على النج��شي بكت�ب قي�رش، فبعث معه �شبعني األفً� من احلب�شة، واأمَّ

اإليه ذو نوا�س يف حمري،  اأري�ط البحر حتى نزل ب�ش�حل اليمن، ومعه دو�س ذو ثعلب�ن، و�ش�ر  اأبرهة االأ�رشم، فركب 

ه فر�سه  ومن اأطاعه من قبائل اليمن؛ فلما التقوا انهزم ذو نوا�ض واأ�سحابه، فلما راأى ذو نوا�ض ما نزل به وبقومه وجَّ

يف البحر، ثم �رشبه فدخل به، فخا�ض به �سح�ساح البحر، حتى اأف�سى به اإىل َغْمِرِه فاأدخله فيه، وكان اآخر العهد به، 

ودخل اأري�ط اليمن، فملكه�، فك�ن ابن الذئبة ممن ق�ل اأبي�تً� يف ذلك؛ انظر: �شرية ابن ه�ش�م )/0)-)).

والأبيات لبن الذئبة ربيعة بن عبد ياليل الثقفي يف �سرية ابن ه�سام )/2)، ))، وتاريخ الطربي )/262، وحما�رشة   

الأبرار 2/))، والبيت الأول يف جماز القراآن 2/))2.

))( يف تاريخ الطربي: )مقر( مكان )مفر(، ويف جماز القراآن: )َوَزْر من املوت ينجيه والكرب(.

))( يف حما�رشة الأبرار: )�سخرٌة(.

ع، والَوَزْر: امللجاأ. حرة: املتَّ�سَ ال�سُّ  
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ِحــْمــيَــٍر ِمـــــْن  ـــَل  ـــاِئ ـــبَ َق بَـــــْعـــــَد 
اأَ بَْر))(3  الِْعَ ــــَذاِت  ِب ــبـَـاحــاً  �ــشَ ـــيـــُدوا  اأُِب

ـــــٍة ابَ ـــــرَّ َوُح ــــــــوٍف  اأُل ـــــِف  ـــــاأَلْ ِب الَْمَطْر)2(4  ــَل  ــْي ــبَ ُق ــَمــاِء  الــ�ــشَّ ــِل  ــْث ــِم َك

ــاِت ــَربَ ــْق ــُم ال ــُم  ــُه ــاُح ــيَ
ــشِ ــمُّ � ــشِ ــ� يُ َفر))(5  بالذَّ ــوا  ــُل ــاتَ َق ـــْن  َم ويَــْنــُفــوَن 

الـــتُّـــراِب ـــِد  ـــِدي َع ــَل  ــث ــي م ــاِل ــَع ــشَ َجْر))(6 � ال�شَّ ــــاُب  ِرَط ِمــْنــُهــم  تـَـيَــبَّــ�ــَض 

ـ 3 ـ

]الوافر[  قال))(: 

ـــرى اأخ ــُع  ــي ــ�ــش ٍة وتُ ِبــــــِدرَّ ــُق  ــي ــِف تُ الأَُطوُم)6(1  الأَِزُج  ــ�ــض  يـَـْخــَرمِّ كما 

ــِعــبٍّ ــْزلَ ُم ــِب  ــاِل ــَخ ــَم ال ـــِب  اأَ�ـــشِ ول  تَُحوُم))(2  ــُه  ــيــَخــتُ �ــشِ ــِه  ــْي ــَل َع تـَــَظـــلُّ 

))( يف تاريخ الطربي: )اأََتْوا ذا �سباٍح(.

ذات الَعرَب: ذات احلزن.  

)2( احلرابة: اأ�سحاب احلراب.

مر �سباحهم(. ))( يف تاريخ الطربي: )ي�سم( و)بالزمر(، ويف حما�رشة الأبرار: )ب�سُ

َفر: الرائحة ال�سديدة، يريد  املُْقَربات: اخليل العتاق التي ل ت�رشح يف الرعي، ولكن حتب�ض قرب البيوت معدة للعدو. الذَّ  

اأنهم بريحهم واأنف��شهم يتقون من ق�تلوا، وهذا اإفراط يف و�شفهم ب�لكرثة، بل بننت اآب�طهم وخبيث رائحتهم؛ الأن 

ال�سودان اأننت النا�ض اآباطًا واأعراقًا، ويف »الطربي«: »بالزمر« والزمر: جمع زمرة وهي اجلماعة من النا�ض.

))( يف حما�رشة الأبرار: )�َسَعايل كمثل....ُيَيبَّ�ض(.

�َسَعايِل: جمع �سعالة، وهي من اجلن، اأو هي ال�ساحرة منها. ويف اجلاهلية نار ت�سمى »نار ال�سعايل«؛ وهي نار ترتفع   

�سبائك  كتاب  اجلاهلية يف  العرب يف  نريان  باب  انظر:  زعمهم،  على  الغول  به  فتهوي  فيتبعها،  واملتقرب  للمتقفر 

الذهب يف معرفة قبائل العرب: )6).

))( البيت ))( يف كتاب اجليم )/))، والبيتان )2، )( يف كتاب اجليم 2/2)، وقد �سممتهما اإليه لتفاق الأبيات يف 

املعنى والوزن والقافية؛ فلعلهما من ق�سيدة واحدة، وقد اجتهدت يف ترتيب الأبيات على هذا النحو؛ دفعًا لحتمال 

اأن يكون لها اأبيات اأخرى تك�سف عنها الكتب م�ستقباًل.

)فوق(.  القامو�ض  احللبتني،  بني  ال�رشع  يف  يجتمع  اللنب  ا�سم  والِفيقة:  �رشعها،  يف  الفيقة  اجتمعت  الناقة:  اأفاقت   )6(

ت. الأزج: اأَِزَج ياأِزج، والأَِزج: الأَ�رِشُ الَبِطر. الأطوم: قال ابن منظور: »اأَطْمُت اأُُطومًا اإذا  مَّ اخرم�ض: �سكت وَت�سَ

، قال اأبو عمرو: التاأطُم �سكوت الرجل على ما يف نف�سه« الل�سان )اأََطم(.  �سكتُّ

))( اأ�سب: اختلط، تاأ�سب القوم: اختلطوا، اأ�سب ال�سجر: كرث وا�ستد التفافه، وغي�ٌض اأ�سب: ملتف. املُْزَلِعب: الفرخ طار 

ري�سه؛ انظر حا�سية كتاب اجليم 2/2).
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ـــِه ـــْي اإِلَ ــَدى  تَــ�ــشْ ـــــه  مُّ
اأُ َفــــَجــــاَءْت  الأَُُزوم))(3  ــا  ــِدَه ــَواِح ِب ــــْت  اأََزَم ـــْد  َوَق

*****

ــ 1 ـ

]الطويل[  ومما ين�سب اإلى ابن الذئبة الثقفي)2(: 

لقيتَُه َحْيُث  ْدِق  ال�شِّ ــمِّ  َع ــَن  اب تَبَغَّ  َجاِنبُْه1  اأُوِغــــَر  ــْوِء  الــ�ــشَّ ــمِّ  َع ــَن  اب فـــاإنَّ 

ـــُه ـــْدتُ َوَج َمـــا  اإذا  ــى  ــتَّ َح ــُه  ــتُ ــْي ــغَّ ــبَ تَ َكــَواِكــبـُـْه2  تـَـْجــري  الَقْيِظ  نـَـهــاَر  اأََرانـــي 

ِه ــرِّ ــا اأََدْعــــُه يـَـْعــتـَـِمــْدنــي ِبــ�ــشَ  َحــْيــُث َكــانَــْت َعــَقــاِربـُـْه3 َمــتَــى َم
َّ
ــْب اإِلـــي ــْدبُ َوتَ

ــَرى تَ ـــْو  َولَ ِعــيــِه  تـَـدَّ ــمٍّ  َع ابـْــِن  َوُربَّ  ــبُــْه4  ــاَءَك َغــاِئ ــشَ ــ� ــا يُــْخــِفــي لَ ــَب َم ــيَّ ــَغ ُم

بَْيِتِه ـــاَن  اأَرَك ْحُت  َم�شَّ والَّـــِذي  ــاَل  َف اأَُخــاِطــبـُـْه5  َحِييُت  ما  ــى  ــثَ اأُنْ ــُن  ابْ يَــَرانــي 

ـــــَداَوٌة ـــَرُح بُــْغــ�ــٌض بَــْيــنَــنَــا َوَع ـــْب �َشاِعبُْه6 َويَ ْدَع  ال�شَّ يَْراأَُب  َل  َفا  ال�شَّ ْدِع  َك�شَ

ـ 2 ـ

]الوافر[ وين�سب اإليه))(: 

 ، ))( ت�سدى: من ال�سدى وهو �سدة العط�ض، اأو ال�سوت، اأو طائر ي�سيح يف هامة املقتول اإذا مل ُيْثاأَر به.  الأزوم: اأ�َسدُّ الَع�ضِّ

. واأََزَم الرجُل ب�ساِحِبِه اإذا لزمه«.  ٌة تاأِزم اأي َتَع�ضُّ قال ابن منظور: »قال الأ�سمعي: قال عي�سى بن عمر: كانت لنا َبطَّ

الل�سان )اأزم(.

)2( الأبيات لبن الذئبة الثقفي يف حما�سة البحرتي 2/))2؛ و�سوف ياأتي تخريج الق�سيدة كاملة واختالف رواياتها عند 

احلديث عن �سعر احلارث بن كلدة الثقفي.

اأنه »كان حري�سًا على جمع املال، وعدم التفريط يف �سيء منه، ي�سطدم مع زوجته، ويدخل  اأحيحة  ))( جاء يف ديوان 

دائمًا معها يف �سجار، يقول ذلك يف اإ�سارة اإىل زوجته التي ل تر�سى عنه اإل اإذا جاءها مبال، ول يتم ذلك له اإل اإذا 

ته بنف�سها، وهو را�ض عن فرحها  باع �سيئًا مما ينتجه النخيل، فاإذا مت لها ذلك قابلته ُمَعاِنقًة له، اأو قامت بتقبيله، اأو فدَّ

وغبطتها، لكنه لي�ض را�سيًا عن العبث مباله، وتبديد ثروته؛ لكنه ل ميلك اأن يع�سي لها اأمراً، اأو يرف�ض لها طلبًا؛ لذا 

فاإن �سخطه اأ�سد من ر�ساه ب�سبب ان�سياقه وراء �سهواته وانغما�سه فيها، حتى �سار على حد زعمه )اأ�سيفًا عبد عبد(، 

انظر: ديوان اأحيحة: )).

والبيت الأول يف الأزمنة والأمكنة )/)2 بال ن�سبة، والأبيات الثالثة لبن الذئبة الثقفي يف اختيار املمتع )/00)،   

وهي لبن اأذينة الثقفي؛ واأظنه ت�سحيفًا، ويف البخالء: )))، والبيتان ))، 2( يف عيون الأخبار )/))2 لبن الدمينة 

الثالثة لأحيحة يف  )/)0)، والأبيات  الف�سو�ض  )) لأحيحة بن اجُلالَّح، وله  الثقفي، وهما يف الأمل واملاأمول: 
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َحتَّى ال�شهواِت  في  الِعْر�َض  اأََطْعُت  َعْبِد))(1  ــَد  ــْب َع يفاً  َع�شِ ــي  ــِن ــاَرتْ ــشَ اأَ�

ــاً ــْذق ِعَ ــُت  ــْع ِب ــد  ق ــَهــا  ــتُ ِجــْئ ــا  م اإذا  ي)2(2  تَُفدِّ اأَْو  ــل  ــبِّ ــَق تُ اأَْو  ــق  ــاِن ــَع تُ

َطِنْعُه َفْليَ�شْ ــى  ــنَ الــِغ ــــَد  َوَج فمن  َجْهِد))(3  كـــلَّ  َويَــْجــهــْد  ــُه  ــرتَ ــي ذخ

ـ 3 ـ

]الطويل[  ومما ين�سب اإلى ابن الذئبة الثقفي))(: 

َعْظَمُه ْجــبـُــــَر  لأَ اأَ�ْشَعى  ــْن  َم ــاُل  ب ما  َك�ْشِري))(1  �َشَفاَهِتِه  من  وينوي  ِحَفاظاً 

تََجاَوبَْت لَْيٍل  َظْلماِء  في  َفاِدُع  �شَ الــبَــْحــِر2  ــَة  ــيَّ َح ــْوتُــهــا  �ــشَ عليها  ــــَدلَّ  َف

ـ 4 ـ

]الب�سيط[  ومما ين�سب اإليه اأي�سًا)6(: 

الأ�سمعيات: ))، وهي يف ديوانه: )) باختالف ي�سري يف الرتتيب وزيادة بيت اآخر هو: 

نف�سي ـــــُت  اأرَدْي ــد  وق ــْم  ــُك ــُم ــلِّ اأَُع َبْعِدي  الر�ْسِد  �سبيَل  ـــِدي  اأَْه فمن 

وقد جاء البيت الثالث مع اآخر يف حما�سة البحرتي، وهو:   

و�ــســكــر ــد  ــم ح ـــن  م ــعــه  ــن مي ول  ر�ــســد  ــل  ــع ف عـــن  بـــه  ــْل  ــخ ــب ي ول 

من�سوبني لل�ساعر اجلاهلي ابن الأ�سلت، وهما يف ديوانه: ))، انظر: حما�سة البحرتي 2/)6).   

))( يف الأ�سمعيات: )اأهنت املال ..... اأ�سيفًا(، ويف البخالء: )اأطعت النف�ض ..... اأعادتني(، ويف الأمل واملاأمول: )عند 

عبدي(، ويف الأزمنة والأمكنة: )َتُعوَد لها......(، ويف عيون الأخبار: )اأعادتني ع�سيفًا(، ويف ديوان اأحيحة: )اأهنت 

املال ..... اأ�سابتني اأ�سيفًا(.

الع�سيف: اململوك امل�ستهان به.  

)2( الَعْذق: النخلة بحملها، و)بالك�رش( القنو منها.

))( يف الأ�سمعيات والبخالء وديوان اأحيحة: )فمن نال الغنى .....�سنيعته(، ويف حما�سة البحرتي: )فمن ورث الغنى 

فلي�سطنعه �سنيعته ويجهْد(.

))( البيتان يف الالآيل يف �رشح اأمايل القايل 2/2))، وجمال�ض ثعلب: )))، والكامل )/2)) لبن الذئبة الثقفي. و�سياأتي 

تخريجهما �سمن �سعر الأجرد الثقفي.

))( يف البيت خرم؛ والأ�سل اأن يقال: )فما بال( اأو )وما بال(.

)6( الأبيات يف املوؤتلف واملختلف: ))) لبن الذئبة الثقفي، والبيت الأول يف العمدة: 22) بال ن�سبة. والبيتان ))، )( 

لربيعة ابن عبيد القعنبي اأبي ذوؤاب يف التذكرة ال�سعدية: )20، واأرجح اأن تكون الأبيات لبن الذئبة الثقفي؛ لأن 

الآمدي اأن�سدها كاملة يف موؤتلفه؛ وهو اأقدم امل�سادر التي اأن�سدت الأبيات اأو جزءاً منها.
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ـــٌة ـــبَ َذاِه ــاِن  ــيَ ــْت ــِف ــال ب ــَة  ــيَّ ــِن ــَم ال اإن  ْدَراِع))(1  َواأَ ــيَــاٍف  �ــشْ بــاأَ تَــَقــْوَهــا  ــو  ول

�َشَدداً ِه  َعْي�شِ من  يَْبتِغي  الفتى  بينا  اِعي2  الدَّ با�شِمِه  َفــنـَـاَدى  يوماً  حــاَن  اإِْذ 

لـَـُه ــفــراَج  ان ل  ــالًّ  ُغ الــَهــمَّ  تجعِل  ل  البَاِع)2(3  يَِّق  �شَ �شوؤوماً  تكونَْن  ول 

*****

اأبو ال�شلت بن اأبي ربيعة))(

ـ 1 ـ

]الرجز[  قال في ال�سلع))(: 

ــــه اِت ــــرَّ ِغ فــــي  يــمــيــ�ــضُ  الـــفـــتـــى  ـــا  ـــن ـــْي بَ  1

))( يف العمدة: )واإن تقوها باأرماح(.

)2( يف املوؤتلف: )�سوؤومًا( مكان )ك�سوؤومًا(، ويف التذكرة ال�سعدية: )ل ُتوَجَدنَّ �سوؤومًا(.

ى لدم القتيل- بن ق�سي – وهو  ))( هو اأبو ال�سلت بن اأبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن ِغرَيَة- من الِغرَي وهي الدية توؤدَّ

ثقيف – بن منبه بن بكر بن هوازن بن من�سور بن عكرمة بن خ�سفة بن قي�ض عيالن، عده ابن �سالم اجلمحي يف كتابه 

»طبقات فحول ال�سعراء »يف طبقة �سعراء ثقيف، ولأبي ال�سلت �سعر ميدح فيه �سيف بن ذي يزن بعد انت�ساره على 

الأحبا�ض مب�ساعدة الفر�ض، ومطلعه: 

َخــَرُجــوا َبٍة  ُع�سْ ِمـــــْن  ــُم  ـــ ه َدرُّ اأَْمــَثــاَل«هلِلَّ  النا�ِض  يف  لهُم  ترى  اإِْن  ما 

واأبو ال�سلت ا�سم كنية، ومل تذكر امل�سادر اأن له ولداً بهذا ال�سم، وال�سلت يف اللغة: مبعنى البارز امل�سهور، ورمبا كني   

 ،2((/( )/00)، طبقات فحول ال�سعراء  66، �رشح احلما�سة للتربيزي  بها ل�سهرته، انظر ترجمته يف: احلما�سة: 

260، ال�سعر وال�سعراء )/)))، جمهرة اأن�ساب العرب: )26، )26، ال�ستيعاب )/)))، الأغاين )/6).
))( الرجز يف الب�سائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي )/2)، والل�سان )غي�ض( من دون ن�سبة: 

ــاِتــِه َغــْيــ�ــسَ يف  يخبط  الــفــتــى  بينا 

ــــِه  ــــالِت ِق يف  ــــِة  احلــــي ــــَب  ــــلُّ ــــَق َت

ــِه  ــَراِت ــْف ِع اإىل  ــر  ــده ال اأ�ــســعــد  اإْذ 

ـــِه اِت ـــرْبَ  ِم
ْ
ــي ــَرَت ــْف ــ�ــسَ ــا ب ــَه ــاَح ــَت ــاْج ف

ويف الل�سان )قنزع( ون�سبه هناك اإىل ُحَمْيد الأرقط، ون�سه:   

ـــِه ـــاِت ـــُزَع ـــْن ـــني ُق ـــًا ب كـــــاأن َطـــ�ـــسّ

ــن ِقــاَلِتــِه َمـــْرتـــًا َتــــِزلُّ الــَكــفُّ ع

�سبابه،  َنْعَمِة  اأي:  �سبابه؛  غي�سان  يف  يتقلب  فالن  َفْعالن،  وهو  ال�سباب،  ُة  ِحدَّ اُن:  الَغْي�سَ الأرقط.  ُحَمْيِد  اإىل  ون�سبه   

ا من اأ�سل احلرف« الل�سان )غي�ض(، القنزع: ال�سعر َحَوايَل  قال ابن منظور: »قال الأزهري: والنون والتاء فيهما لي�سَ

الراأ�ض، واجلمع ُقنُزع وقنازع، ِقاَلِتِه: النقرة يف اجلبل ي�ستنقع فيها املاء.، ومفردها الَقَلت بالفتح، الل�سان )قنزع(.
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ـــِه ـــاِت ـــمَّ ِل اإلـــــى  ــــُر  ــــده ال انــــبــــَرَى  اإذا   2

ــــِه ــــَراِت ــــْب ِم  
ْ
ـــْفـــَرتَـــي بـــ�ـــشَ فـــاجـــتـــبَّـــهـــا   3

ــــِه ــــاِت ــــُزَع ــــْن ُق ـــن  ـــي ب ـــاً  ـــت ـــشْ ـــ� َط كــــــــاأنَّ   4

ـــِه ـــاَلِت ـــْق ِم َعـــــْن  ـــُر  ـــْي ـــطَّ ال ــــــِزلُّ  يَ ــــــْرٌت  َم  5

ـ 2 ـ

]الب�سيط[ قال))(: 

ُمْحتَِجٌز ــِل  ــْب ــَح الْ ـــــَدَراِك  ِب ــِزٌم  ــتَ ــْح َجنَّاُح)2(ُم ْقِي  ال�شَّ بَِعيُد  الْيََديِْن  �َشْبُط 

 ـ 3 ـ

]الب�سيط[ قال في و�سف الطائف ووادي وّج))(: 

�َشَرٍف َعَلى  َوجٍّ  في  المبنُّوَن  نَْحُن  ــــا1  ــــانَ ْرَك ــعــاً مــنــه َواأَ ــَف ــا �ــشُ ــنَ  لَ
ْ
ــى ــَق ــْل تَ

ـــًة ــَر اآِون ــْي ــِع ــْوُق ال ــشُ ــ� ــْحــُن نَ ــنَ ـــَدانَـــا2 اإِنَّــــا لَ ــَن ولْ ــي ــزج ــٍث يُ ــُع ــشُ ــَوٍة � ــشْ ــ� ــِن ِب

ــٍد ــْن َولَ ــذاَر الــَهــْزِل ِم ـــا ح َعْدنَانَا))(3 ومــا َواأَْدن اأحــيــاُء  َواأََدْت  َوَقـــْد  فيها 

َعْنَجُدنا الكرم  �شفوف  من  ويانٌع  انا))(4  ولَذَّ ـــالًّ  َخ ــُرُه  َونَــْعــ�ــشِ ــه،  مــن

))( البيت يف كتاب اجليم )/))2 )درك(.

م اإذا �سد و�سطه بحبل. َدَراك: اأدرك وحلق به. حمتجز: احتجز باإزاره على و�سطه؛ اأي: لقى بني  )2( احتزم الرجل وحتزَّ

ويف احلديث »راأى رجال حمتجزاً بحبل اأورق«. �سبط اليدين: �سخي �سمح الكفني. طرفيه و�سده.  

))( الأبيات ))-)( يف معجم البلدان )وّج(، والبيتان ))، )( يف كتاب اجليم 2/))، ))2، والبيت ))( يف كتاب اجليم 

)/))2، والبيت )6( لي�ض �سمن املقطوعة يف معجم البلدان، واإمنا جاء منفرداً يف كتاب اجليم 2/))2 و�سممُتُه اإىل 
الق�سيدة لتفاق املعنى، والوزن والقافية، وقد اجتهدت يف ترتيب الأبيات على هذا النحو؛ دفعًا لحتمال اأن يكون 

لها اأبيات اأخرى تك�سف عنها الكتب م�ستقباًل.

))( يف كتاب اجليم:

ــاَء اْلــَهــْزِل مْن َوَلــٍد ـــا َرَج ـــا«»ومــا َواأَْدَن ـــن ـــي ف  ...  ...  ...

))( يف كتاب اجليم:

َعْنَجُدَنا الَكْرِم  ُوِع  �ــرشُ ِمْن  اآَنـــا«»ويانٍع  َذا  اإِ ــراً  ــْم َخ ُُه  َوَنــْعــ�ــرشِ ــُه  ــْن ِم

العنجد: الزبيب، العنا�رش: الأ�سول.  
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َغِدٌق َها  ماوؤُ واأَْم�َشْت  ــْت  مَّ
اْدَهــاأَ قد  اأبَّانا))(5  ــَفــْرُع  والْ ُلها  اأَ�شْ َمعاً   

ْ
ي يَْم�شِ

ُرَها َعنَا�شِ ْت  ــدَّ �ــشُ ــُزٌب  �ــشُ َمْبُكولٌَة  َو�ُشبَّانَا)2(6  َغَطاِريفاً  �ِشيباً  يَْحِمْلَن 

ُمتّجئاً الــلِّــيــِل  ــِل  ــْث ِم ــاِرَم  َخــ�ــشَ اإلــى  ـــا7  ـــانَ ــاً وَزيْـــتُـــونـــاً َوُرمَّ ــب ــ�ــشْ ُفـــْومـــاً َوَق

َمنَاِهُلَها ــُلــوٌج  ــْث َم َكــَواِكــُب  ِفــْيــَهــا  ْديانَا8  �شَ كــان  ــْن  َم بها  الَغِليَل  يَ�ْشِفي 

ــا ــن ــِل اأَْرُح بيَن  ــُفــوٌن  �ــشُ ــاٌت  ــربَ ــْق َوم بَانَا9  ُق�شْ ــْيــِد  الــ�ــشِّ ِبــالــُكــَمــاِة  تـَـَخــالـُـَهــا 

ـ 1 ـ

 قال اأبو ال�سلت في �ساأن الفيل ويذكر الحنيفية دين اإبراهيم عليه ال�سالم؛ وتن�سب اإلى ابنه 

]الخفيف[ اأمية ))(: 

ـــاٌت ـــبَ ـــاِق ثَ ــــا  ــــنَ َربِّ ــــــــْاِت  اآيَ اإِنَّ  الــَكــُفــْوُر1  اإِلَّ  ِفــْيــِهــنَّ  ـــاِرْي  ـــم ي ل 

ــلٌّ ــُك َف ـــاُرَ  ـــَه ـــنَّ ـــَق الـــلَّـــْيـــُلَ وال ـــِل ُخَ ــــُدْوُر2  ــــْق ـــابُـــُه َم ــتَــِبــْيــٌن ِحـــ�ـــشَ ُمــ�ــشْ

ــٌم ــْي َرِح َربٌّ  ــاَر  ــَه ــنَّ ال ــْو  ــُل ــْج يَ ـــمَّ  ثُ ـــا َمــــْنــــثـُـــْوُر3  ـــَه ـــاُع ـــَع ـــشُ ــــاٍة � ــــَه ــــَم ِب

))( يف كتاب اجليم:

َغِدقًا ماوؤَُها  واأم�سى  ادَهــاأََتــْت  ريَّانا«»قد  والــَفــْرع  اأ�سلها  َنَقا  ي  مُيْ�سِ  

)2( مبكولة: خملوطة. �ُشُب: جمٌع مفرده �سازب، وال�سازب: ال�سامر الياب�ض من النا�ض وغريهم، واأكرث ما ي�ستعمل يف 

اخليل.

))( روى هذه الأبيات لأبي ال�سلت بن اأبي ربيعة: ابن اإ�سحاق يف ال�سرية، واجلاحظ يف احليوان، وامل�سعودي يف مروج 

الذهب، والأزرقي يف اأخبار مكة، والبكري يف معجم ما ا�ستعجم. وممن رواها لأبي ال�سلت واأ�سار اإىل اأنها تروى 

لأمية بن اأبي ال�سلت: ابن ه�سام يف ال�سرية وابن كثري يف البداية والنهاية، وابن عربي يف حما�رشة الأبرار. وممن رواها 

الأزمنة  يف  واملرزوقي  الألفاظ،  تهذيب  خمت�رش  يف  ال�سكيت  وابن  الغفران،  ر�سالة  يف  املعري  العالء  اأبو  فقط  لأمية 

لباب  يف  واخلازن  الإ�سابة،  يف  حجر  وابن  دم�سق،  تاريخ  يف  ع�ساكر  وابن  احلفاظ،  كنز  يف  والتربيزي  والأمكنة، 

التاأويل، وال�سيوطي يف تاريخ اخللفاء، والديار البكري يف تاريخ اخلمي�ض، والل�سان، والتاج.

وهي يف �سرية ابن ه�سام )/))، البداية والنهاية 2/))2، وحما�رشة الأبرار 0/2))، واحلما�سة الب�رشية 20/2)،   

0))، لباب  )/)2)، وتاريخ اخلمي�ض  )/)))، وتاريخ ابن ع�ساكر  )0)، مروج الذهب   ،(0( واأخبار مكة: 

التاأويل )/)0)، كنز احلفاظ 2)2 والأبيات ))، )، )( يف احليوان )/))). والبيت ))( يف الل�سان والتاج )مهو(، 

والبيتان ))، )( يف معجم ما ا�ستعجم: ))2) والبيت ))( يف الرو�ض املعطار، والبيت ))( يف الأغاين )/)) ويف 

ال�سطلي:  اأمية:  ديوان  عند حمققي  رواياتها  واختالف  بتخريجها  الق�سيدة  وانظر   .  ((( رقم  �ساهد  الهوامع  همع 

)))، 2))، )))، )))، ))) واحلديثي: 6))-))).
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َحتَّى ــ�ــِض  ِبــالــُمــَغــمَِّ ــُلَ  ــْي ــِف ال ــ�ــَض  ــِبَ ُحَ َمْعُقْوُر))(4  ــــُه  ــــاأَنَّ َك يَــْحــبُــو  ــــلَّ  َظ

ـ ُقطِّ َكــَمــا  الـــِجـــَراِن  ــَة  ــَق َحــْل َلزمـــاً  َمْحُدْوُر)2(5  َكــْبــَكــٍب  ْخِر  �شَ ِمــْن  َر 

ــا ــَط بْ
ـــْن ُمـــُلـــْوِك ِكـــْنـــَدَة اأَ ُقْوُر))(6 َحـــْولَـــُه ِم �شُ الْــحــُرْوِب  في  َمــاَلِويْــُث  ٌل 

َجِميعاً وا  ــــَذَعــــرُّ ابْ ـــمَّ  ثُ َخــلَّــُفــْوُه  ــْوُر ))(7  ــْكــ�ــشُ ــِه َم ــاِق ــُم �ــشَ ــْظ ــْهــُم َع ُكــلُّ

اللَّـ ــَد  ــْن ِع الــِقــيَــاَمــِة  ـــْوَم  يَ ـــٍن  ِديْ ــلُّ  ُك ـــــْوُر8  بُ ــِة  ــَف ــي ــن ــح ال ـــــــَن  ِديْ اإلَّ  ــــِه  ـ

ـ 2 ـ

]الب�سيط[  قال ـ وين�سب اإلى ابنه اأمية ـ))(: 

�ض: املو�سع الذي رب�ض فيه الفيل حني جاء به اأبرهة، فجعلوا ينخ�سونه باحلراب فال ينبعث، حتى بعث اهلل عليهم  ))( املغمَِّ

طرياً اأبابيل فاأهلكتهم؛ قال ياقوت: »مو�سع قرب مكة يف طريق الطائف، مات فيه اأبو رغال، وقربه ُيرجم؛ لأنه كان 

دليل �ساحب الفيل فمات هناك« )معجم البلدان: املغم�ض(. يحبو: حبا البعري اأي: برك فلم يتحرك هزاًل. الَعْقر: قطع 

اإحدى قوائم البعري قبل نحره كيال ي�رشد عند النحر.

ر: األقي من علو على  )2( اجلران: باطن العنق، وذلك اأنه اإذا برك البعري ومد عنقه على الأر�ض قيل: األقى جرانه بالأر�ض. ُقطِّ

قطره اأي: جانبه. كبكب: جبل مبكة خلف عرفات، املحدور: الذي األقي من علو اإىل اأ�سفل.

))( مالويث: الأ�سداء، مفردها َماَلث اأو ِمْلَوث.

))( ابذعروا: تفرقوا، البور: الفا�سد الهالك الذي ل خري فيه، احلنيفة: دين اإبراهيم عليه ال�سالم.

))( الأبيات متنازع يف ن�سبتها بني اأمية واأبي ال�سلت والد اأمية؛ فقد ن�سبت الأبيات ))، 2، )، )، )، 6، )، )، )، 

0)، ))، 6)، ))( لأمية بن اأبي ال�سلت يف التيجان يف ملوك حمري: )))، والأبيات ))، 2، )، 6، 0)، ))، 
6)، ))( لأبي ال�سلت يف التيجان: )))، والأبيات ))– )، )– ))، 6)– ))( يف ال�سعر وال�سعراء: )6)، 
ويف تاريخ الطربي 0/2)2 لأبي ال�سلت، والأبيات ))-)، ))، 6) – ))( اإىل اأبي ال�سلت يف األف باء )/))). 

والأبيات )) – )، ))، 6) – ))( لأبي ال�سلت يف الرو�ض الأنف )/))2، والبداية والنهاية 2 ـ/))) ولأبي 

ال�سلت اأو اأمية يف ال�سرية لبن كثري )/)). والأبيات ))– )، 6– )، 0)– ))، 6)– ))( لأبي ال�سلت يف اأخبار 

مكة لالأزرقي )/))، والأبيات )) - )، 6 – )، 0) – ))، 6) – ))( لأبي ال�سلت اأو اإىل اأمية يف اأمايل ال�سجري 

واإىل اأمية يف احلما�سة الب�رشية )/))). والأبيات ))-)، 6– )، )– ))، ))( لأبي ال�سلت اأو اأمية يف �سرية ابن 

ه�سام )/)6) ولأمية يف البدء والتاريخ )/))) واملخت�رش يف اأخبار الب�رش )/)6). والأبيات )) )-، 0) – ))، 

6)( لأمية يف حما�سة البحرتي )/)). والأبيات ))-2، )– 6، 0)– ))، 6)– ))( لأبي ال�سلت يف اأخبار 
امللوك الفر�ض: ))6، والأبيات )) )-، 6، 0) – ))، 6) – ))( لأبي ال�سلت اأو اأبي زمعة جد اأمية يف مروج 

الذهب )/))). والأبيات )) )-، ))، 6) – ))( لأبي ال�سلت يف طبقات فحول ال�سعراء ))2. والأبيات )) 

– )( لأمية يف تاريخ اليعقوبي )/200. والأبيات )) )-، 6 – )، 6) – ))( لأمية يف الأغاين 6)/)). والأبيات 
)) )-، ) – ))، 6)، ))( يف ال�سعر وال�سعراء لبن قتيبة. 

)رمي(.  الل�سان  يف  لأمية  البيت  وعجز   ،(0( املر�سع:  يف  ولأمية   (20/( الأغاين  يف  ال�سلت  لأبي   )(( والبيت   
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يـَـَزٍن ِذْي  ــِن  ابْ اأَْمــثَــاُل  الِوتَْر  ِليْطُلَب  ْحَواَل))(1  اأَ ــَداِء  ــالأَْع ِل الْبَْحِر  في  ــَم  َريَّ

نََعاَمتُُهْم �َشالَْت  َوَقــْد  ــَل  ِهــَرْق اأَتَــى  َقاَل)2(2  ــِذْي  الَّ بَْع�َض  ِعْنَدُه  يَِجْد  َفَلْم 

َعا�ِشَرٍة بَْعَد  ِك�ْشَرى  نَْحَو  انْثَنَى  ثُمَّ  ــاَل3  ــَم َوالْ النَّْف�َض  يُهيُن  ِنْيَن  ال�شِّ ــَن  ِم

يحمُلُهْم ـــَراِر  الأْح ِببَِني  ــى  اأَتَ َحتَّى  َقْلَقاَل))(4  ْطــَولْــَت  اأَ لََقْد  لََعْمِرْي  ــْك  اإِنَّ

لَُه المُلوِك  �َشِهْن�َشاِه  ِك�ْشَرى  ِمْثُل  َمْن  اَل))(5  �شَ ْذ  اإِ الجْي�ِض  يَْوَم  َوْهِرَز  ِمْثُل  اأْو 

النهاية  2/)) بال عزو. والبيت ))( بال عزو يف  النهاية  البيت يف  الل�سان )�سول( و�سدر  والبيت )2( بال عزو يف 

يف غريب احلديث )/0)2 و2/))) وعجز البيت بال عزو يف الل�سان )ربب(. والبيت ))( يف نقد ال�سعر: )22 

لأبي ال�سلت. البيت ))( لأبي ال�سلت يف كتاب النبات: 206، وبال عزو يف املخ�س�ض 2/)) ولأمية يف تهذيب 

اللغة )عتل(، ويف الل�سان )عتل، وزخمر، وغبط( ويف التاج )غبط، وزخمر(، وبال عزو يف النهاية يف غريب احلديث 

2/))). والأبيات ))) – ))( لأمية يف الإكليل )ال�رشيان( )/)). والبيتان )))، 6)( لأمية اأو لأبي ال�سلت يف 
جمهرة اللغة )بل(، ولأمية يف منتخبات يف اأخبار اليمن: )0)، واآثار البالد: )). والبيتان )))، ))( بال عزو يف 

الأزمنة والأمكنة )/). والبيت )))( لأمية يف املنمق: )))، والكامل 62/2، وامل�سالك واملمالك )ابن خرداذبة(: 

6))، ولأبي زمعة جد اأمية يف مروج الذهب )/))، ولأبي ال�سلت يف امل�سل�سل: )))، واأمايل ال�سجري )/62)، 
ولأمية يف الل�سان )نعم، غمد(، واخلزانة )/))). والبيت )))( للنابغة اجلعدي يف ديوانه: 2))، وله يف فحولة 

ال�سعراء: ))، والتمثيل واملحا�رشة: 62، والأغاين )الدار( )/))، وبال عزو يف جممع البيان )/)))، وللثقفي فقط 

يف �رشح املف�سل 2/))))، ولأمية يف نهاية الأرب )/)0)، وللنابغة اجلعدي يف �سمط الالآيل )/))2، قال ابن 

ه�سام يف �سريته: »هذا ما �سح له ]اأمية[ مما روى ابن ا�سحاق منها اإل اآخرها بيتًا فاإنه للنابغة اجلعدي«. الأبيات )2) 

– ))( لي�ست يف الطبعات ال�سابقة للديوان؛ واملرجح اأنها لأبي ال�سلت والد اأمية كما ت�سري اإىل ذلك اأغلب امل�سادر 
املتقدمة.

انظر الق�سيدة بتخريجاتها واختالف رواياتها عند حمققي الديوان: ال�سطلي: ))) – )))، ))) – 2))، واحلديثي   

))) – 0))؛ فقد اأ�سبعاها تخريجًا ورواية، وهذا ما ل داعي لإيراده واإثقال البحث به.
تر: الثاأر. رميَّ باملكان: اأقام؛ قال ابن منظور: »قال ابن َبّري: رميَّ زاد يف ال�سري، وهو الزيادة والف�سل، وعليه قول  ))( الِوَ

« من الرمي وهو اآخر النهار، فكاأنه اأداأب ال�سري يف ذلك الوقت، وقد يكون  اأمية: »رميَّ يف البحر«، وقد يكون »رميَّ

الأحوال:  )رمي(.  الل�سان  اإىل مو�سع«،  والرَباح من مو�سع  اجلولن،  اأكرث  يريد  فكاأنه  الرباح،  الرمي وهو  من   » »رميَّ

مفردها حول؛ وهو القوة.

)2( للنَّعامة معان كثرية؛ منها: اجلهل واجلماعة، ويقال: �سالت نعامته اإذا خف وغ�سب ثم �سكن، ويقال: �سالت نعامتهم 

هم. اإذا تفرقت كلمة القوم وم�سى عزُّ

))( ورد البيت هكذا يف ديوان اأمية؛ وهو خمتل الوزن اإذا مل ت�سّكن الكاف يف )اإنَك(.

: اخلال�ض من كل �سيء، واأراد ببني الأحرار: الفر�ض، قيل �سميت فار�ض بالأحرار لأنهم خل�سوا من �سمرة العرب،  احُلرُّ  

و�سقرة الروم، و�سواد احلب�سة؛ انظر: ابن ال�سجري )/)))، قلقل يف الأر�ض قلقلة وقلقاًل: �رشب فيها.

))( �سهن�ساه: لقب ملوك فار�ض، واأ�سله بالفار�سية »�ساهان �ساه«؛ ومعناه ملك امللوك. وهرز: قائد اجلند الفار�سي الذي 

�ساعد �سيف بن ذي يزن.
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َخــَرُجــْوا ــٍة  ــبَ ُعــ�ــشْ ـــْن  ِم ـــــُم  ُه َدرُّ ــاَل6 هلل  ــثَ اأَْم النا�ِض  فــي  لـَـُهــم  ـــَرْى  تَ اإِْن  مــا 

ــٌة، ِبــيــ�ــٌض َمـــَرازبـَــٌة ــَح ــاِج ــَح �ْشبَاَل))(7 ُغـــرٌّ َج اأَ اِت  الَغْي�شَ في  تَُربُِّب  اأُ�ْشٌد 

َمَغاِفُرُهْم ْت  ُحــرَّ َواإِْن  َجرْوَن  يَ�شْ ل  َميَّاَل)2(8  ْعِن  الطَّ في  ِمْنُهُم  ــَرى  تَ َوَل 

ُغبٌُط ــا  ــَه ــاأَنَّ َك ــُدٍف  ــشُ � عــن  يـَــْرُمـــْوَن  اإِْعَجاَل))(9   
َّ
الَمْرِمي يُْعِجُل  َزْمَخٍر  في 

�ْشداً َعَلى �ُشْوِد الِكاَلِب َفَقْد ُفالََّل))(10 اأَْر�َشْلَت اأُ الأر�ِض  في  �شريُدُهُم  اأ�شحى 

ُمتَِّكئاً التَّاُج  َعَلْيَك  َهِنيئاً  فا�ْشَرْب  ِمْحاَلَل))(11  ِمْنَك  َداراً  ُغْمَداَن  َراأْ�ِض  في 

�َشَرٍح ُذو  القيل  اأَبـــْوَك  بَنَاُه  ٌر  َق�شْ نَاَل)6(12  ـــِذي  الَّ نـَــاَل  ـــٌد  َح اأَ يـُــَرى  فهل 

تَُعاِليَُه اأن  َعْنُه  يُر  الطَّ تَْح�َشُر  ــْد  َق �ْشَهاَل))(13  َواإِ َعاداً  اإِ�شْ تَْنَق�ضُّ  ْيُر  والطَّ

اأَْعُظَمَها َها�َض  اإِلَّ  تَُحاِذيُْه  اإِْن  َما  َواإِْقبَاَل))(14  ــــاراً  اإِْدبَ التََّخالُِف  طــوُل 

لَــُه ــتـَـَزاِد  ــاِم الــمــ�ــشْ َخ ــرَّ ــال ِب ــٌق  ُمــنَــطَّ ِتْمثَاَل))(15  ِمْنُه  ُرْكــٍن  ــلِّ  ُك َعَلى  ــَرى  تَ

ال�سيد  الَفعال، اجلحاجحة: مفردها جحجاح:  اأغر: كرمي  �سيء، ورجل  الأبي�ض من كل  اأغر؛ وهو  الُغر: واحدهم   )((

الكرمي، املرازبة: واحدهم َمْرُزَبان؛ وهو عند الفر�ض ال�سجاع املقدم على القوم دون امللك، الُغلب: مفردها اأغلب؛ 

وهو الغليظ الرقبة، الأ�ساورة: مفردها اأ�سوار )بك�رش الهمز و�سمها(؛ وهو القائد من الفر�ض اأو الفار�ض املقاتل، ُتَربِّب: 

ات: مفردها غي�سة وهي الأجمة. ُتَربي، الَغْي�سَ

ج من الدروع يلب�سه املحارب حتت اخلوذة، ثم ير�سله  ت: ا�ستدت حرارتها، املغافر: مفردها ِمْغَفر؛ وهو َزَرٌد ُيْن�سَ )2( ُحرَّ

اإىل عنقه حتى يبلغ الدرع فيقي عنقه، امليَّال: الكثري املْيل، واأراد به الأميل؛ وهو من ل يثبت على ظهر اخليل، وقيل: 

هو الذي ل �سيف معه، اأو الذي ل رمح معه، اأو الذي ل تر�ض معه، اأو اجلبان عامة.

الُغُبط: مفردها  َعَتَلة،  الفار�سية، مفردها  الق�سي  الَعَتل:  الَعْوَجاء،  �سدفاء؛ وهي  الواحدة  الفار�سية،  يُّ  الِق�سِ ال�سدف:   )((

غبيط؛ وهو الرحل، �سبه الق�سي الفار�سية بخ�سب الرحل، الزخمر: ال�سهام.

ما  كثرياً  »فعيل«  وزن  لأن  اجلمع  واأراد  وجهه،  على  الهارب  الطريد  ال�رشيد:  الأحبا�ض،  بهم  اأراد  الكالب:  �سود   )((

، واجلمع ُفُلوٌل وُفالَّل. : هزمهم، وهم قوم َفلٌّ ت�ستعمله العرب مفرداً يف معنى اجلماعة، فالَّل: َفلَّ القوم يفلهم فالًّ

))( حِمْاَلل: التي يكرث فيها احللول والإقامة، وراأ�ض غمدان: قبة ق�رش �سيف بن ذي يزن، وقيل: ق�رش معروف باليمن.

اإذا قال قوًل نفذ قوله، ذو �رشح: ذو و�سوح، وقد  اليمن واحدهم )َقْيل(، �سمي بذلك لأنه  القيل والأقيال: ملوك   )6(

يكون لقبًا لذي يزن.

ت الدابة؛ اإذا تعبت. ))( حت�رش: تتعب، يقال: ح�رشِ

))( ها�ض ال�سيء هي�سًا: ك�رشه.

ٌق: مرتفع، يقال: جبل اأ�سم منطق؛ لأن ال�سحاب ل يبلغ اأعاله. ))( منطَّ
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نََعاَمتُُهْم �َشالَْت  ْذ  اإِ الِم�ْشَك  ــِل  وِاطَّ اإِ�ْشبَاَل))(16  بـُـْرَديْــِك  في  الْيَْوَم  واأ�ْشِبِل 

لَبٍَن ِمــْن  َقْعبَاِن  ل  المَكاِرُم  ِتْلَك  اأَبْـــــَواَل)2(17  ــُد  ــْع بَ َفــَعــاَدا  بــمــاٍء  �ِشيبَا 

*****

ثقيف))(

]الهزج[ قال))(:  

ــــوِد ــــم ــــْل ــــُج ب فـــــاأرمـــــيـــــهـــــا  بجلموِد))(1  ــــي  ــــن ــــي ــــرم وت

ـــي ـــن ـــي ـــِي ـــْح وتُ ــــا  ــــه ــــي ــــِي ــــاأُْح ف ــــــــٌك ُمـــــــــــوِد2  ــــــــال ـــــــــــــلٌّ ه وك

*****

ربيعة بن �شفيان الُمَحبِّر الثقفي)6(

]الطويل[ قال))(: 

))( اطل: فعل اأمر، واملا�سي اطلى، والفعل فيه اإبدال؛ ومعناه لطخ نف�سك بامل�سك.

)2( القعب: الإناء الكبري اأو الِقدح ال�سخم، قال اأبو الفرج: يعني بهذا البيت اأن ابن احليا فخر على النابغة اجَلْعدي باأنهم 

�َسَقْوا رجاًل من َجْعَدة- كانوا قد اأدركوه يف �سفر وقد جهد عط�سًا- لبنًا وماًء فعا�ض، انظر: الأغاين )/2).

))( ا�سمه )ق�سي( بن منبه بن بكر بن هوازن بن من�سور بن عكرمة بن خ�سفة بن قي�ض عيالن بن م�رش، وقيل هو ق�سي بن 

 بن اإياد بن نزار بن َمَعّد بن عدنان، وقالوا: هو من بقايا ثمود، ون�سبهم غام�ض على 
ّ
ُمَنبِّه بن النَّبيت بن اأَْف�سى بن ُدْعِمي

�رشفهم، وثقيف جدٌّ جاهلي قدمي، قيل ا�سمه ق�سي، وثقيف لقبه، كانت منازل بنيه يف الطائف. انظر ترجمته: يف نهاية 

الأرب يف معرفة اأن�ساب العرب: )6) والقامو�ض )ثقف( واليعقوبي )/2)2 وجمهرة الأن�ساب ))2 و))2 وابن 

خلدون 2/)2، )0)، وربيع الأبرار )/))2، ومعجم قبائل العرب )/))).

))( قالها عندما كان يحفر عني )وج( بيده، ومل يحفره باحلديد. 

)/))2، مثالب  0)2، ربيع الأبرار ون�سو�ض الأخبار  اأخبار قري�ض:  )22، املنمق يف  ال�سعراء:  البيتان يف معجم   

الوزيرين: ))).

))( املنمق: »فاأفنيها وتفنيني«، مثالب الوزيرين: »فاأرميها وترميني«.

)6( هو ربيعة بن �سفيان بن عوف بن عقدة بن غرية بن عوف بن قيني، فار�ض �ساعر جاهلي.

يا  نادى:  اخليل  راأى  ملا  ن�رش،  بني  وبني  ثقيف  بني  كانت  التي  احلرب  يف  الن�رشي،  ُعَفيفًا  »عطية  اأن  اجلاحظ  ذكر   )((

�سباحاه! اأتيتم يا بني ن�رش، فاألقت احلباىل اأولدها من �سدة �سوته، قالوا: فقال ربيعة بن م�سعود ي�سف تلك احلرب 

و�سوَت ُعفيف«، البيان والتبيني: )2).

الأبيات ))، 2، )( عند الآمدي يف املوؤتلف واملختلف: ))2 للمحرب الثقفي وهو ربيعة بن �سفيان. والأبيات عدا   
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بينَُهْم رَّ  ال�شَّ َث  رَّ
اأَ ْن  ِممَّ كنُت  وما  وُجْنُدبَا))(1  جناها  م�شعوداً  ولــكــنَّ 

بَْينَُهْم الَحْرَب  اأَنْ�َشبَا  ثقيٍف   
ْ
َقِريَعي اأَنْ�َشبَا)2(2  ِحيَن  َمــْنــِزٌع  عنها  يَــُك  َفَلْم 

وَماِلٍك ــْوٍف  َع بَْيَن  ُرو�شاً  �شَ عناقاً  اأَ�ْشيَبَا))(3  الطْفَل  تَْتُرُك  لََظاَها  �شديداً 

ــا ــوَدَه ــا وق ــبّ ــشَ اأَ� ــاً  ــبّ ــشَ ــًة � َم ــرَّ ــشَ ــ� بــاأيــديــهــمــا مــا اأْوَريَـــــاَهـــــا واأَثْـــَقـــبَـــا4 ُم

َماِلٍك طــوائــِف  من  ـــَراًء  بَ ــابَــْت  اأَ�ــشَ ــا5  ــبَ ــَل واأْج عليها  ا  َجـــرَّ بما  ـــــْوٍف  َوَع

اأََراَكـــٍة َعــْمــِرو  ــْوَم  يَ ُجَعْيٌل  َوَكــانَــْت  بَا))(6  ُمتَرَّ لَْحماً  ــاَدْرَن  َغ ى  الَغ�شَ اأُ�شوَد 

ماآبنا ــْوا  تـَـَخــطَّ َجــــاوؤُوا  كــُجــْمــثُــوَرٍة  ـلــَقــاِء ُمــَعــتَّــبَــا7  ــي الِـّ ــو ف ــدع ــيــهــم وت اإل

الُمَطيَّبَا8 وتدعو بني عوِف بِن ُعْقَدَة في الوغى والحليَف  ــاً  ــاَلج ِع وتــدعــو 

َكــتـَـاِئــبــاً ــــاٍب  ِربَ مــن  َوَحـــيـّــاً  حبيباً  با9  ثَوَّ الموت  اإلــى  الداعي  اإذا  و�شعداً 

ُمَعتٌَّب �َشنَّْت  بَمْكُروثَاء  ــْومــاً  َوَق بَا))(10  ْب�شَ َع�شَ يــومــاً  فــكــاَن  بغارتها 

ْوِتِه ِب�شَ النِّ�َشاِء  ــاَل  ــبَ ْح
اأَ َفاأَ�ْشَقَط  بَا)6(11  َفَطرَّ بن�شٍر  ــادى  ن اإذا  ُعــَفــْيــٌف 

*****

ال�ساد�ض يف الكامل يف التاريخ )/6)6، ))6 للمحرب الثقفي وهو ربيعة بن �سفيان. والأبيات ))، 6، 0)، ))( 

عند اجلاحظ يف البيان والتبيني: )2)، )2) لربيعة بن م�سعود.

َث احلرب(. ))( يف املوؤتلف )ما كنت ممن اأرَّ

)2( يف املوؤتلف: )َقريَعا ثقيف ..... فلم يك منها(. 

))( يف املوؤتلف والبيان والتبيني: )ُعَقامًا(.

))( عمرو واأراكة: مو�سعان.

ْت بغاراتها قد كان(. ))( يف البيان والتبيني: )ويوٍم ..... �َسدَّ

َمْكُروثاء: ا�سم مو�سع، الع�سب�سب: ال�سديد.  

)6( يف البيان والتبيني: )وقد نادى(. الأحبال: جمع حبل؛ وهو حمل املراأة.

Thaqeef_Book.indb   334 24/5/10   2:45 PM



335

َلَة الثقفي))( َعْلَقَمُة بُن نَ�شْ

]الطويل[ قال عندما تاب عن الخمر في الجاهلية)2(: 

�شارباً دمــُت  ما  الخمَر  اإنَّ  لَعْمُرَك  ِحْلِمي))(1  يَِتي  وُمْن�شِ مالي  لُمْذِهبٌَة 

ــُم ــَواُه ُق ــَعــاِف  الــ�ــشِّ مــن  وجاِعَلتي  ِعْلِم))(2  ِباَل  ِديِق  ال�شَّ َحْرَب  وُموِرثَِتي 

*****

كنانة بن عبد ياليل)نحو 15هـ())(

]الطويل[ قال)6(:  

 �ُشْعَدى ِبَدْمٍخ َوِذي ُح�شاً
ْ
َوَراِئُح))(1 �َشَقى َمْنِزلَي ُم�ْشتَِهلٌّ  يـَـْومــاً  ــِو  لْ الــدَّ ــَن  ِم

َلَة الثقفي، ميتد ن�سبه اإىل هوازن بن من�سور بن عكرمة بن خ�سفة بن قي�ض عيالن، من �سادات ثقيف يف  ))( َعْلَقمُة بُن َن�سْ

اجلاهلية، كان ممن ترك �رشب اخلمر يف اجلاهلية، اإميانًا منهم باأنهم اإذا �سكروا فعلوا مال يح�سن على غري علم، انظر: 

ر�سالة ال�ساهل وال�ساحج: )0).

)2( البيتان يف ر�سالة ال�ساهل وال�ساحج لأبي العالء املعري: )0) حتقيق د، بنت ال�ساطئ، والبيتان لقي�ض بن عا�سم يف 

اأمايل القايل )/)20 ويف قطب ال�رشور: ))) والروي حرف الالم مع خالف ي�سري يف الألفاظ، والبيتان يف ربيع 

الأبرار )/))، ويف املحب واملحبوب )/))) لعلقمة بن ن�سلة.

))( يف املحب واملحبوب: )ومن�سيٌة(، يف قطب ال�رشور: )ل�سالبة..... ومذهبة عقلي(. 

))(  يف املحب واملحبوب ويف ربيع الأبرار: )بال ُجْرم(، ويف قطب ال�رشور: )وتاركتي من...... بال تبل(.

))( كنانة بن عبد ياليل بن �سامل بن مالك بن حطائط بن ج�سم بن ثقيف، من اأهل الطائف، �ساعر جاهلي، كان ميدح النعمان 

بن املنذر، كان رئي�ض ثقيف يف زمانه، اأدرك الإ�سالم وقدم على النبي  يف وفد ثقيف، بعد ح�سار الطائف، فاأ�سلم 

َيُربُّني رجل من قري�ض«، توجه اإىل جنران ثم اإىل بالد الروم، فمات بها  اأنه هو القائل: »ل  ُح  اإل كنانة، واأرجِّ الوفد 

حوايل �سنة ))هـ، ذكره املرزباين من دون اأن يورد له �سعراً؛ انظر: معجم ال�سعراء: 6)2، والإ�سابة ترجمة 2)))، 

والأعالم )/))2، اأ�سد الغابة )/0)).

)6( الأبيات يف الف�سو�ض 2/))-))؛ قال البغدادي: »اأن�سد الأ�سمعي فيما روى لنا حممد بن �ساذان، عن ابن دريد، 

عن عبد الرحمن بن اأخي الأ�سمعي، عن عمه لكنانة بن عبد ياليل ميدح النعمان بن املنذر(. والأبيات الثالثة الأوىل 

يف معجم البلدان )دمخ( )ذو ح�سا(.

))( دمخ: جبل لأهل الر�ض م�سعده يف ال�سماء ميل، وقيل جبل لبني نفيل بن عمرو بن كالب؛ معجم البلدان )دمخ(، ذو 

ح�سا: واٍد باأر�ض ال�رشبة من ديار عب�ض وغطفان، الدلو: برج من بروج ال�سماء. 

يف معجم البلدان: )من الدلو نوٌء(.  
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ــا ــَم ــاُن َوُربَّ َم ــزَّ ــا َعــَفــا ِمــْنــُه ال اِلُح))(2 َعــَلــى َم �شَ ــُر  ْه ــدَّ َوال ـــاَم،  يَّ
الأَ ــِه  ِب ــا  ــنَ يْ

َراأَ

نَِميَمًة اإِالَّ   
َ
الَوْحي ال��َع��َذاَرى  �ِصَقاُط  الَجَواِنُح)2(3  َعَلْيَها  َمْغُلوباً  ْرِف  الطَّ ِمَن 

ــْت ــَرَق بْ
َواأَ ِحيِل  ِبالرَّ الِقيَاُن  تـَـَداَعــى  اِئُح))(4  �شَ  

َّ
الَحي وا�ْشتَْنَفَر  النََّوى  �َشَماُء 

ِبِهْم َع�َشا  َحتَّى   
َّ
َعْينَي َفاأَتْبَْعتُُهْم  ُح))(5  ْرِف َوا�شِ ِمَن الآِل َمْخُلوٌج َعِن الطَّ

الَْهَوى َعَلِق  َعْن  الأُنْ�ِض  ِبَعاِم  َفاأَيَْن  َحاِئُح))(6  �شَ تُــوٌم   
َ
ــي َوْه َعْنَها  ــَك  ــنَ يْ

َواأَ

اأُِرْد ــْم  َولَ َماِء  ال�شَّ َعْيَن  ِبَها  َرَمــْيــُت  َواِنُح)6(7  ال�شَّ َعَلْيَها  تَْمِري  الُْهَوى  ِخاَلَج 

ْت َوَعاَر�شَ الْــَغــَداِة  َء 
ْ
ــي َف نََقَلْت  اإَِذا  َرَواِئُح))(8  َوالنََّعاُم  َراَحْت  ْم�ُض  ال�شَّ لََها 

اأَتَْيتُُه َحتَّى  النُّْعَماِن  الَْمِلِك  اإِلـَــى  َطاَلِئُح))(9  ـــاٌت  َلِغـــبَ َرَذايـَــــا  َوُهــــنَّ 

ِفنَاوؤُُه َرْحــٍب  ِلْلَمْجِد  ِرٍب  َم�شْ اإِلـَـى  َوَقَراِئُح))(10  ــــٌة  ــــاِديَّ َع ـــٌب  ـــُل ُق ــــُه  لَ

نُوَفَها اأُ َرثـَـْمــَن  َحتَّى  الَْفاَل  َخبَْطَن  ى ِمْن َوْقِعِهنَّ تَنَاُوُح)0)(11  ْوِت الَْح�شَ ِل�شَ

َرْكبََها النَّاُر  ِبَها  تَْهِدي  َل  َمــنـَـاِزُل  نَاِبُح)))(12  اللَّْيِل  �َشْمَلِة  ِفي  َكاِلٌئ  َوَل 

نَ�شيُمَها يَْهِدي  الُْمْلِك  ِثيَاُب  َولِكْن  َواِدُح)2)(13  َو�َشْرُع النَِّحيِت َوالِْقيَاُن ال�شَّ

))( يف معجم البلدان: )َرَعْيَنا به(.

)2( ال�شق�ط: اأن يتحدث الواحد وين�شت االآخر، الوحي: االإ�ش�رة والكالم اخلفي.

))( القيان: اجلواري.

))( ع�ش�: �شعف ب�رشه، االآل: الربيق، خملوج: خملوط غري م�شتقيم.

))( الَعَلق: الرب�ط، توم: جمع تومة؛ اللوؤلوؤة.

ة: ما هبط من الأر�ض، متري: من مرى الفر�ض ميري: جعل مي�سح الأر�ض بيده اأو  )6( اخلالج: املنازعة، الُهَوى جمع ُهوَّ

رجله ويجرها من ك�رش اأو ظلع، ال�سوانح: جمع �سانح؛ اأي: الظبي اأو الطائر الذي ياأتيك عن ميينك.

))( الفيء: ما كان �سم�سًا فن�سخه الظل، وهو ما بعد الزوال من الظل.

))( الرذايا جمع َرِذيَّة اأي: الناقة املهزولة من ال�سري، الطالئح جمع طاحلة اأي: الناقة التي تعبت واأعيت.

))( الُقُلب جمع َقليب اأي: البئر، وقيل: البئر العادية القدمية التي ل ُيْعَلم لها رب ول حافر. عادية: قدمية، ن�سبة اإىل عاد، 

قرائح، جمع قريحة اأي: جديدة.

ر منه الدم. )0)( اخَلْبُط: �رشب البعري ال�سيء بخف يديه، َرْثُم الأنف اأي: ك�رشه حتى َتَقطَّ

)))( الكالئ: احلار�ض، ال�سملة: الك�ساء.

ت. )2)( ال�رشع: الِورد، وال�سلخ، النحيت: اجلمل الذي نحتت منا�سمه؛ اأي: ُق�رشِ
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َجاِنب ُكلِّ  ِمْن  الُْمْلِك  ِهاَلِل  ْوُء  َو�شَ ــْجــِد َلِئـــُح14  ــَم ــُه َعــَلــى الْ ــْن ــوُح لـَــُه ِم ــُل يَ

ْرِبــُحــوا اأُ �َشَغاِميَم  اأَْمـــاَلٍك  َم�َشاِكُن  ِبَك�ْشِب الُْعاَل َوالَْكا�ِشُب الَْمْجَد َراِبُح))(15 

ٌة ــرَّ ُح اُء  بَْي�شَ ِلْلَمْجِد  ِبِهُم  نََمْت  اِئُح)2(16  الَْف�شَ تَْحتَِويها  َل  ــَرْت  ُذِك اإَِذا 

ِلْلُعال نـَـاَديْــَت  اللَّْعَن  اأَبـَـْيــَت  َفــاأَنـَـْت  الَْمَواِئُح))(17  َلُء  الـــدِّ َفَماَحْتَك  اإِلـَـْيــَك 

ِكَلْيِهَما َجاِنبَْيِه  ــاُن  َم ــزَّ ال ــاَك  ــبَ َح ـــنَّ لـَــَواِقـــُح18  ـــوُدُه ـــاً ُع ـــْرب ــاً َوَح ــاَلم ــشَ �

َمْغَمزاً الَْهَواَدُة  ِمْنَك  اأَْغَمَزْت  َفَما  ُح))(19  تُنَا�شِ ــْن  َم ِوْرَدُه  يـَـْومــاً  َذمَّ  َوَل 

الَِّتي الْــَجــِلــيــُل...  اهلل  ــَك  ِب َحبَانَا  َكاِلُح))(20  َفْهَو  �ِشْدِقَها  َعْن  ِبَها  َحَجاأْنَا 

بَْعَدَها النَّا�َض  ــَك  ِب تاََلِفيِه  َفــَلــْوَل  َفتََذابَُحوا)6(21  ــِديــِهــُم  يْ
اأَ ــُمــَدى  الْ لـَـَغــلَّ 

ِبَخاِلٍد َولَْي�َض  َلتَْبَقى  ــُك  تَ ـــاإِْن  َف َواِجُح))(22  الرَّ ا�ِشيَاُت  الرَّ اإِلَّ  ْهِر  الدَّ َعَلى 

َهــــا ــُع َدْراأَ ــْدَف ــــاُم يَ يَّ
ــَرُح الأَ ــْب ــاَل تَ ُح))(23 َف َوا�شِ الَْوْجِه  اأَبْيَ�ُض  ُمــْنــِذِريٌّ  لَنَا 

*****

))( ال�سغاميم: جمع �سغموم؛ الطويل التام احل�سن من النا�ض والإبل.

)2( منت: رفعت، بي�ساء: نقية الِعْر�ض.

))( َماَح: �سقى واأعطى.

))( اأغمز: ا�ست�سعف وعاب، املغمز: املطمع، الهوادة: احُلرمة وال�سبب واللني وال�سكون.

))( َحَجاأَ ِبِه: فرح به، ومت�سك به، ولزمه.

: خان، املَُدى جمع مدية اأي: ال�سكني. )6( التاليف: التدارك، َغلَّ

))( الرا�سيات: اجلبال، الرواجح: الثقيلة.

))( الدرء: ال�سيل والك�رش والعوج.
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م�شعوُد بن ُمَعتِِّب بِن مالٍك الثقفّي))(

ـ 1 ـ

]المتقارب[   قال)2(:  

ــــُع اأَْفـــــَواَهـــــَهـــــا ــــــوٌد تـُـــَلــــكِّ ــــــهــــــا اإِبْـــــــــَرٌة َلِذَعـــــــــْه))(اأُ�ــــــشُ َواآَذانَ

ـ 2 ـ

]الطويل[  قال))(: 

ِمْنُكُم نحن  ول  ِمــنَّــا  َقْي�ُشُكْم  ل  يَْقُدَما))(1  ــِن  بْ ــِت  ــْب نَ اأوَلُد  ولِكنَّنَا 

تَاأِْتِني ــَة  ــاَظ اأَُح في  يوماً  اأَْدُع  واإِْن  َما2  التََّه�شُّ ـــاُف  اأََخ ل  ُخــْر�ــٌض  َكــتـَـاِئــُب 

ـ 3 ـ

))( �ساعر جاهلي من �سعراء ثقيف، وابنه عروة بن م�سعود الذي دعا قومه اإىل الإ�سالم فقتلوه، فقال ر�سول اهلل: »مثل 

عروة َمَثُل �ساحِب يا�سني، دعاهم اإىل اهلل تعاىل فقتلوه«، وكان م�سعود غنّيًا ذا مال، وكان يخ�سى على ماله من اأن 

تبتاعه قري�ض بعد وفاته؛ لأن قري�سًا كانت ت�سرتي الأر�ض والأموال بالطائف، وم�سعود كان من �سادات قومه، �سهد 

عبد  بنت  )�سبيعية  بخباء زوجه  فالذ  يوم )عكاظ(،  القي�سية  القبائل  من  املنهزمني  الفجار، وكان من جملة  حروب 

اأخباره  انظر  – اإجارتها.  قائد قري�ض  اأمية بن عبد �سم�ض -  فاأم�سى لها حرب بن  فاأجارته وقومه،  �سم�ض الأموية( 

يف: الأغاين 22/)6، 2)، ))، والتذكرة ال�سعدية: )2، ون�سب قري�ض: )) وتاريخ الطربي 2/2))، واأن�ساب 

الأ�رشاف )/)))، ومعجم ماا�ستعجم: ))، ومعجم ال�سعراء اجلاهليني: )))، وانظر خرب عروة وحديث ر�سول 

اهلل يف الإ�سابة )/06)-)0) وفيه: »دعا قومه اإىل اهلل فقتلوه«، وقد اختلف اأمر مقتله وزمنه، وذكر ابن حزم اأن 

الذي اأر�سله الر�سول  داعية اإىل قومه ثقيف فقتلوه هو معتب بن مالك، وهذا وهم، ول وجه له، جمهرة اأن�ساب 

العرب: )26.

)2( البيت يف كتاب اجليم )/220.

ُع: ُتالِزُم، انظر القامو�ض )لكع(. ))( تلكِّ

))( قالهما عندما قال مالك بن عوف الن�رشي: 

ــْت ــاَن ك ــُث  ــي ح ثــقــيــفــًا  اأبــلــغ  ـــاِداأل  ـــَع ــم ُم ــك بــــاأين مـــا َحـــِيـــيـــُت ل

ـــاإين لــ�ــســُت مــنــِك ولــ�ــســِت ِمــنِّــي  ـــــاِدف َي اإِ اأَْو  ــــَة  ــــاَظ اأَُح يف  ــي  ــلِّ ــُح ف

والبيتان يف معجم ما ا�ستعجم: )).  

))( يف البيت الأول خرم؛ والأ�سل اأن يقال: فال.
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]الب�سيط[  قال))(: 

َعَجِلي تَ�ْشتَري  ُقَريْ�شاً  ــنَّ  ــِرَف اأَْع َل  َوُحْجراِن)2(1  َزْرٍع  ِمْن  اأَُمْيَمَة   
ْ
بْـنَي يا 

يَاعهما �شِ اأَْخ�َشى  ل  يُ�َشْيَعَة  وابْنَا  وُحْمَراِن))(2  ــوٍد  �ــشُ ــْن  ِم  
َّ
مــوالــي على 

))( البيتان يف معجم ال�سعراء: ))2. 

)2( العجل: الطني، واحلماأة، ومنه: »والنخل ينبت بني املاء والَعَجل«. واحُلجْران: احلدائق.

))( ي�سيعة و�سود وحمران، اأولده.
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ثانياً: الثقفيون المخ�شرمون

واأ�شعارهم
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الأج�ّض بن مردا�ض الثقفي))(

]الطويل[ مما ين�سب اإليه قوله يذكر الطائف)2(:  

عامر بن  عمرو  َقــْبــُل  بَْتنَا  َجرَّ َفــَقــْد  َوَحــِلــيــُمــَهــا 1  ـــا  ـــَه َراأِْي ُذو  َفــاأَْخــبَــَرَهــا 

اأَنَّنَا الَحقَّ  َقــالـَـِت  ْن  اإِ َعِلَمْت  ــْد  َوَق نُِقيُمَها 2  الــُخــُدوِد  ْعُر  �شُ انْثَنَْت  َما  اإَِذا 

�َشِري�ُشَها ــَن  ــي ــِل يَ ــى  ــتَّ َح ــهــا  بُ ــرِّ ــَق نُ ــَحــقِّ الــمــِبــيــِن َظــُلــوُمــَهــا 3  ــْل ـــَع ِل ـــْرِج َويَ

ٍق ُمـَحرِّ تـُــراِث  ــْن  ِم ِدَل�ـــضٌ  َعَلْينَا  نُُجوُمَها4  ــَهــا  ــْت َزيَّــنَ ــَمــاِء  الــ�ــشَّ َكــَلــْوِن   

*****

الحارث بن كلدة الثقفي))(

))( الأج�ض بن مردا�ض بن عمرو بن عامر بن �سيار- واأظنه ت�سحيفًا و�سوابه )ي�سار(- بن مالك بن حطيط بن ج�سم بن ق�سي.

ويف نوادر املخطوطات �ساعر اآخر عند ابن حبيب يف )من ن�سب اإىل اأمه من ال�سعراء( يدعى: )الأج�ض( وهو مردا�ض   

ابن �سهم بن عمرو بن عبد اهلل بن الفجو بن اأبان، الذي مر معنا اآنفًا، انظر: نوادر املخطوطات 2/))).

)2( الأبيات يف معجم ما ا�ستعجم: )) لالأج�ض بن مردا�ض الثقفي. والأبيات الأربعة مع اأبيات اأخرى يف �سرية ابن ه�سام: 

)/))) لكنانة بن عبد ياليل الثقفي، وقد اأثبتُّها يف �سعر كنانة الثقفي.
))( احلارث بن َكَلَدة – بفتح الكاف والالم والدال املهملة؛ وتعني الأر�ض ال�سلبة الغليظة– بن عمرو بن عالج بن اأبي 

ة بن عوف بن ثقيف، ويف املوؤتلف لالآمدي: )26 )ابن عبد العزيز( بدًل من )عبد العزى(  �سلمة بن عبد العزى بن ِغرَيَ

ولعله ت�سحيف، واحلارث يكنى اأبا عمرو، كان من الطائف، رحل اإىل اأر�ض فار�ض واليمن، واأخذ الطب عن اأهل 

جندي�سابور يف اجلاهلية، حتى اأجاد هذه ال�سنعة واأثرى، وكان طبيب العرب يف زمانه، وفد على ك�رشى وحتادثا يف 

الطب، فراعته رجاحة عقله، و�سعه علمه، فو�سله واأعطاه جارية، هي �سمية اأم زياد ابن اأبيه الذي اأحلقه معاوية بن�سبه. 

كان النبي  ياأمر َمْن به ِعلٌَّة اأن ياأتي احلارث في�ساأله عن علته، فقد اأمَر �سعَد بَن اأبي وقا�ض اأن ياأتي احلارث بن كلدة 

في�ستو�سفه، وكان احلارث كافراً، ويف هذا دليل على جواز الأخذ ب�سفة اأهل الكفر اإذا كانوا من اأهل الطب، ويذكر 

ابن اأبي اأ�سيبعة يف تاريخ الأطباء، وال�سفدي يف الوايف اأن ر�سول اهلل  حني عاد �سعد بن اأبي وقا�ض قال: »ادعوا له 

«. له كالم م�ستح�سن يف الطب، وله كتاب املحاورة يف الطب بينه وبني ك�رشى، وذلك اأنه  احلارث فاإنه رجل يطبُّ

ملا وفد على ك�رشى قال: ما �سناعتك ؟ قال: الطب، قال فما ت�سنع العرب بالطبيب مع جهلها و�سوء اأغذيتها ؟ فقال: 

اأبدانها، فاإن العاقل يعرف ذلك من  لح جهلها، وي�سو�ض  اإىل من ُي�سْ اإذا كانت هذه �سفتها كانت اأحوج  اأيها امللك 

نف�سه، ويحرتز من الأدواء بح�سن �سيا�سته. قال فما حتمد من اأخالق العرب ؟ قال اأنف�ٌض �سخية، وقلوب جريّة، ولغة 

ف�سيحة، واأن�ساب �سحيحة. فاأمر باجللو�ض فجل�ض، فقال له: ما الداء ؟ قال: اإدخال طعام على طعام. قال: ما تقول 

داعًا، ويثري عليك من الأدواء اأنواعًا. قال: فما  ْفًا فيورثك �سُ ْمـَرُوه، ل ت�رَشْبه �رشِ يف ال�رشاب؟ قال: اأطيبه اأهنوؤه، واأرّقه اأَ

، لقد اأُعطيت علمًا، 
ّ
تقول يف الفواكه ؟ قال: ُكْلها يف اإقبالها، واتركها اإذا اأدبرت. فقال له ك�رشى: هلل دّرك من اأعرابي

ْنَت و�سفًا وفهمًا. واأمر بتْدوين ما نطق به. واأح�سَ
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ـ 1 ـ

]الوافر[  قال الحارث بن كلدة))(:  

ـــي ـــْول َوَق ــي  ــِت ــبَ ــاتَ ــع م ـــْغ  ـــل اأب األ  ــاُب1  ــت ــِع ــَن ال ــشُ ــ� ــي فــَقــْد َح ــمِّ ــي ع ــن َب

ــْل هــل كـــاَن لــي ذنـــٌب اإلــيــِهــْم ــشَ ُهـــُم مـــْنـــُه- َفــاأُْعــِتــبَــُهــم- ِغــ�ــشــاُب2 و�

مـــــراراً ُكـــتُـــبـــاً  ـــُم  ـــِه ـــي اإل ــُت  ــب ــت ك جواُب)2(3  لــهــا   
َّ
ــــي اإل يـــرِجـــْع  ــْم  ــل ف

ـــاٍء ـــنَ تَ ــــْم  ــــَرُه ــــيَّ اأَغ اأدري  ــا  ــم ف اأ�شابُوا))(4  مــاٌل  اأْم  الــعــْهــِد  ـــوُل  وُط

ــاٌل ــش لـــه و� يـــــدوُم  ل  ـــُك  ي فــمــن  انقالُب))(5  يــغــتَــِرُب  ــَن  ــي ح ــه  ــي وف

ـــدي ـــْه وَع ـــُم  ـــُه ل دتـــي  مـــوَّ فـــــاإن  وغابُوا))(6  �ــشــهــُدوا  اإذا  حـــاٍل  على 

ــي َفــاأُْمــ�ــشِ قــلــبــي  اإلـــيـــهـــُم  يــحــنُّ  ــاُب7  ــش ــ� ـــْم ُم ـــِرِه ـــذكُّ ــــْن ت  كـــاأنـــي ِم

كان �ساعراً ذا حكمة يف �سعره، ويف احلما�سة ال�سجرية اأنه كان مو�سيقيًا بارعًا، وله من اأولده احلارث؛ وقد اأورده ابن   

مندة وغريه يف اأ�سماء ال�سحابة، وقال ابن عبد الرب حني ذكر اأباه احلارث: اإن احلارث بن احلارث �سحابي. وذكرت 

بع�ض امل�سادر اأنه كان عقيمًا، وبع�سها اأنه مل يكن له اإل ابنته )اأزدة(.

ويذكر ابن حجر وغريه اأن احلارث بن كلدة مل ي�سح اإ�سالمه، عا�ض اأيام ر�سول اهلل حتى معاوية بن اأبي �سفيان وتويف   

�سنة 0)هـ، ويذكر ال�سفدي يف الوايف بالوفيات اأنه تويف يف حدود ال�ستني للهجرة، وبع�ض امل�سادر توؤكد اأنه تويف 

يف خالفة عمر، وبع�سها اأنه تويف �سنة وفاة اأبي بكر ال�سديق من اأكلة اأكالها معًا. انظر ترجمته يف: املوؤتلف: )26، 

ال�ستقاق: )0)، العقد 6/)))-6))، ابن �سعد )/)))-2))، اأ�سد الغابة )/)))، الإ�سابة )/)0)-02)، 

ال�ستيعاب)/))2، وفيات الأعيان: 62/6)، الف�سو�ض: ))، عيون الأنباء يف طبقات الأطباء )/)0)-)))، 

تاريخ احلكماء: )6)-62)، الوايف بالوفيات: ))/))2-))2، والأعالم 2/))).

))( املقطوعة مت�سمنة األطف عتاب واأح�سنه، قالها ثم خرج اإىل ال�سام، وكان قد كتب اإىل بني عمه فلم يجيبوه.

الأبيات للحارث بن كلدة يف احلما�سة ال�سجرية: 260، )26، وجميعها عدا ال�سابع يف اأمايل القايل 2/))) من   

دون عزو، وبع�ض الأبيات منثورة يف كتب ال�سواهد النحوية: الكتاب )/))، 66 و�سواهد ابن عقيل: ))) وابن 

يعي�ض 6/))، والبيت الرابع من دون عزو يف اإنباه الرواة )/)6).

)2( يف اأمايل القايل: )َلُهْم جواُب(.

))( يف اأمايل القايل: )فال(.

))( يف اأمايل القايل: )وفاء(.

ي(. ))( يف اأمايل القايل: )فعهدي دائٌم َلُهُم َوُودِّ
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 ـ 2 ـ

]الوافر[ قال))(: 

ْهـــِلـــي َواأَ ـــي  ـــِن َوَط ـــَذا  ـــبَّ َح يــا  األ  َحاُب)2(1  ال�شِّ َكــُر  يُــذَّ ِحين   
ْ
ْحبي َو�شَ

ِكــــــَراٍم َغــــطــــاِرَفــــٍة  ـــــْن  ِم ِبــــــالٌد  بَاُب))(2  ال�شَّ  
َ
تـَـمــيــَمــِتــي ــى  ــلَّ َخ ــْم  ــِه ِب

ــــاِء ُمـــْزٍن ــٌل ِبـــبَـــاِرِد َم ــشَ ــ� ــــا َع يُ�َشاُب))(3 َوَم ــه  ــاِرِب ــش ــ� ِل ظــمــاأٍ  عــلــى 

لَــْيــنَــا اإِ ِلــَقــاِئــِهــُم  ِمــــْن  ــَهــى  ِبــاأَ�ــشْ الإِيَاُب؟))(4  َوَمــتَــى  ِبِهْم  لَنَا  َوَكــْيــَف 

ــي ــشِ ــ� ْم ــاأْ َف ــي  ــِب ــْل َق اإلــيــِهــُم  يَـــِحـــنُّ  ــاُب5  ــشَ ــ� ـــِرِهـــْم ُم ــــْن تَـــَذكُّ َكــــاأَنِّــــي ِم

ــٍر ــْي َط ِف كـــلَّ  ــوُّ ــَخ ــت ــل ل ــــــــُر  َواأَْزُج ـــَواُب6  ــاً �ـــشَ ــان ــي ــِر اأح ــطــي َوبـَــْعـــ�ـــضُ ال

ــاِلــَمــاٍت ــُح �ــشَ ــَواِن ــ�ــشَّ َفــيـُـْعــِجــبـُـِنــي ال ـــَراُب7  ـــُغ الْ نَــَعــَب  اإَِذا  َويُــْحــِزنُــِنــي   

ـ 3 ـ

]الطويل[ وقال اأي�سًا)6(:  

))( الأبيات ))-)( للحارث بن كلدة الثقفي عند ال�رشي الرفاء يف املحب واملحبوب 2/)20، والأبيات ))-)( من 

دون عزو يف احلنني اإىل الأوطان: ))، وحما�رشة الأبرار 2/2)). والبيتان ))، 2( عند اأبي العالء يف ر�سالة الغفران: 

))) يف و�سف �رشاب وخمر اجلنة. ويبدو اأن هذه الأبيات مع �سابقتها من ق�سيدة واحدة؛ يدل على ذلك وزنها 
ورويها، ووجود البيت ))( الذي هو البيت ))( يف املقطعة ال�سابقة.

)2( يف حما�رشة الأبرار: )يذكرين(.

))( يف حما�رشة الأبرار: )غرانقة َحلِّي(.

))( يف ر�سالة الغفران: )فما(.

يكم اإلينا  ِقيُِّكُم اإلينا فكيف لنا به(، ويف )َتَلقِّ
))( يف احلنني اإىل الأوطان: )لقائكم اإلينا كيف لنا به(، ويف ر�سالة الغفران: )لُّ

فكيف لنا به(.

الب�رشية.  بن كلدة يف احلما�سة  للحارث   )(  ،6  ،(  ،(  ،(( الثقفي. والأبيات  بن عالج  اأ�سيد  بن  اأمية  معاتبًا  قالها   )6(

220 غري  6( يف ذيل الأمايل:  )/))2، والبيتان ))،  ال�سجري:  ابن  )( له يف حما�سة   ،(  ،(  ،2 والأبيات ))، 

من   (0( الالآيل:  ذيل  يف  وهي  لغريه،  تعزى   )6  ،(  ،2  ،(( والأبيات   ،((/( ال�سعدية  التذكرة  ويف  من�سوبني، 

بيَّة الطائي )تعليق امليمني(،  ال�سمط، و))، 6( يف حما�سة البحرتي )/0))؛ ولكنه اأغرب يف َعزوه فن�سبها لأبي الدُّ

الثقفي،  كلدة  بن  للحارث   22(/( احلما�سة  يف  البحرتي  عند  نف�سهما  والبيتان  �سلته.  يف  ول  ديوانه  يف  ولي�سا 

والأبيات )2، )، )( مع ثالثة اأخرى عند البحرتي يف حما�سته 2/))2 لبن الذئبة الثقفي، و))، 6( يف املوؤتلف 

2))، وحما�سة ابن ال�سجري 62 والل�سان )بعد(، وال�سداقة )))، تهذيب اللغة 6/2)2 )غري من�سوبني(، و)2، 
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نَْفُعُه الأبــاعــَد  يَْغ�َشى  ــْن  َم ُربَّ  اأََل  اأَقاِربُْه))(1  المماِت  حتى  ِبــِه  وتَ�ْشَقى 

َوَجْدتَُه حيُث  ال�شدِق  عمِّ  ابَن  تَبَغَّ  َجاِنبُْه)2(2  ْوَعـــُر  اأَ وِء  ال�شُّ َعــمِّ  ابــَن  فــاإنَّ 

ـــُه وجـــْدتُ مــا  اإذا  حــتــى  ــُه  ــتُ ــْي ــغَّ ــب ت ِكَواُكبُْه3  تَْجري  ْيِف  ال�شَّ نَهاَر  اأََرانـــي 

ــُه اإنَّ والــدْهــَر  ْوِء  ال�شَّ عــمِّ  ابــَن  َفَخلِّ  وتجاربُْه))(4  ـــُه  ـــاُم اأي ــيَــْكــفــيــَكــُه  �ــشَ

ُكــْم ــُدوُّ فــَع ا�شتَْغنَْيتُُم  اإذا  اأََراِنــــي  نواِئبُْه))(5  نابَْت  الدْهُر  ما  اإذا  ــى  َواأُْدَع

�شاِحبُْه))(6 فــــاإن يـَـــُك خــْيــٌر فــالــبــعــيــُد يــنــالُــُه َك  عمِّ فابُْن  �َشرٌّ  يَُك  واإن 

م�ْشَهِدي َك  ــرَّ يـَـ�ــشُ اأن  يــومــاً  لعلََّك  تُ�َشاِغبُْه7  كالُحبَاِب  ٌم  َخ�شْ جــاَء  اإَِذا 

ترى ــو  ول عــيــِه  تــدَّ ــمٍّ  ع ابـــِن  َوُربَّ  غاِئبُْه)6(8  ــاَءَك  ــشَ ــ� لَ يَــْومــاً  خبيئَتَُه 

ُه ــرُّ  �ــشَ
َ
ــي ــِن ــَدْع ــُه لـَــْم يَ ــْن ــــاإِْن اأَنَـــا َع ــْت َعــَقــاِربُــْه9 َف ــانَ  َحــْيــُث َك

َّ
ـــي َوَدبَّــــْت اإِلَ

ـ 4 ـ

]الب�سيط[  وقال اأي�سًا))(: 

)، )، 6( يف الوح�سيات: 20)، والبيتان: ))، 6( يف التذكرة احلمدونية )/))، وجمموعة املعاين: )6 للحارث 
ابن كلدة، الل�سان )بعد( دون ن�سبة. والأبيات: )2، )، )، 6، )، )( مع ثالثة يف ال�سداقة وال�سديق: ))2، ))2 

غري من�سوبة. والبيت الأول يف ال�سناعتني: )2)، امليداين )/))2 )غري من�سوب(، والبيتان ))، 6( للحارث بن كلدة 

الثقفي يف املوازنة عند الآمدي )/)))، والأبيات ))، )، )، 6( للحارث بن كلدة الثقفي يف املنثور البهائي: 2)2.

))( يف ال�سداقة: )وي�سقى(، ويف املوازنة: )من النا�ض..... وي�سقى(، ويف احلما�سة ال�سغرى: )ويف النا�ض من يغ�سى..... 

وي�سقى(.

)2( يف ال�سداقة: )اأُوعَر(، ويف حما�سة البحرتي: )لقيته..... اأُوِغَر(.

))( يف ال�سداقة: )�ستدركه اأيامه ونوائبه(.

))( ويف حما�سة البحرتي: )اأما اإذا ا�ستغنيتم(، ويف جمموعة املعاين: )فاأما(، ويف املوؤتلف: )واأما..... نابت عليكم نوائبه(.

ال�سداقة:  )�ساحبه(، ويف  املعاين:  )قاربه(، ويف جمموعة  املوؤتلف:  و�رّشاً(، ويف  ال�سغرى: )خرياً....،  احلما�سة  ))( يف 

)خرياً.... واإن كان �رّشاً(.

)6( يف حما�سة البحرتي: )ُمَغيََّب ما يْخِفي(.

ابن  يف   )(  ،(  ،2  ،(( والأبيات   ((2 واملختلف:  املوؤتلف  يف  الآمدي  عند  كلدة  بن  للحارث  اخلم�سة  الأبيات   )((

ال�سجري: 2) وطبعة ملوحي )/))2 ويف احلما�سة الب�رشية )/))))، والبيتان ))، 2( يف املحا�سن والأ�سداد: 

2) دون ن�سبة، والبيتان ))، )( يف البيان 06/2) للحارث بن حلزة، )واأظنه حتريفًا(، وعند البيهقي يف املحا�سن 
وامل�ساوئ: )6)، والبيتان ))، )( دون ن�سبة عند اليو�سي يف زهر الأكم )/)6). 
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�َشَلَفْت ِخــْبــَرٍة  َعــْن  ل  اختيارَك  اإنَّ  ُر))(1  البَ�شَ يُخِطىُء  ومما  جــاُء  الــرَّ اإلَّ 

يَْح�َشبُُه ْيِل  ال�شَّ ببطِن  كالُم�ْشتَِغيِث  الَمَطُر)2(2  ــُه  ــلَّ بَ اإْذ  ـــاِدُرُه  ـــبَ يُ ــــْزراً  َج

َواِعــَظــًة اهلِل  ــِد  ــْب ــَع ِب ـــــُت  يْ
َراأَ ــْد  ــَق َف الَغَرُر))(3   

َ
ــي ــاآِن اأَنْ فما  الَحِلْيَم  تَْنَهى 

ِعــَظــٌة َغــْيــِرِه  فــي  لَـــُه  ِعيَد  ال�شَّ اإنَّ  ــبَــُر4  ــاِرِب تـَـْحــكــيــٌم وُمــْعــتَ ــج ــتَّ وفــي ال

قــاِفــيَــًة ــَت  ــْل ــشَ اأر� اإِْن  لأْعـــِرَفـــنَّـــَك  الِعَذُر))(5  تْنَفِع  لم  اإن  المَعاِذيَر  تَْلَقى 

ـ 5 ـ

]الوافر[  وقال))(: 

ِمْنُهْم اَخ  الـــبَـــذَّ الــفــار�ــَض  تَــَرْكــُت  َعِبيَطا)6(1  ــاً  ــق ــَل َع ـــُه  عـــروُق تـَــُمـــجُّ   

ــِح َحــتَّــى ــرْم ــال ــُه ب ــانَ ــبَ لَ ــُت  ــشْ ــ� اأَِطيَطا))(2 َدَع ِفـــْيـــِه  ــِه  ــِن لــمــْت ــُت  ــمــْع �ــشَ

))( يف املوؤتلف: )ول الرجاء ..... النظر(، ويف املوؤتلف واملختلف واحلما�سة ال�سجرية: )اإن اختياريك(.

)2( يف احلما�سة ال�سجرية: )ِحْرزاً(.

اجلزر: انح�سار املاء ورجوعه اإىل خلف.  

))( يف احلما�سة ال�سجرية: )اأَن�ساين(.

))( يف املوؤتلف: )لأعرفنَّك ..... لتنفع(، ويف البيان: )تلقي املعاذير(، ويف احلما�سة ال�سجرية: )لأعرفنك..... ل ينفع(.

} تعاىل:  اهلل  قول  معنى  غري  على  هنا  واملعاذير  اجلاحظ:  قال  احلجج؛  املعاذير:   

} واملفرد ِمعذار. العذر: جمع ِعْذرة وهي احلجة التي يعتذر بها.

َرْيَرة، وقد كان هذا اليوم لهوازن على كنانة، وهو اآخر الأيام اخلم�سة من اأيام  ))( قال احلارث بن كلدة هذه الأبيات يوم احْلُ

الفجار الآخر، انظر اأيام ثقيف من الدرا�سة.

والأبيات يف اأيام اأبي عبيدة 2/)2)، نهاية الأرب للنويري ))/0))، والعقد الفريد )/)22.  

اخ: الَبَذخ: الِكرْب، وهو اأي�سًا تطاُوُل الرجِل بكالِمِه وافتخاِرِه، و�رشف باذٌخ؛ اأي عاٍل، انظر: الل�سان )بذخ(. )6( البذَّ

ْدر، وقيل: و�سطه، وقيل: ما بني الثدَينْي، ويكون لالإن�سان وغريه، ويف حديث ال�ست�سقاء: »اأتيناك والعذراء  ))( اللََّباُن: ال�سَّ

يْدَمى َلباُنها«؛ اأي َيْدَمى �سدرها لمتهانها يف اخلدمة، فهي ل جتد ما تعطيه من يخدمها ب�سبب اجلدب و�سدة الزمان، 

ِت الإبل تئط  واأ�سل اللبان يف الفر�ض مو�سع اللبب، ثم ا�ستعري للنا�ض، انظر الل�سان )لنب(. اأطيط الإبل: �سوُتها، واأطَّ

اأطيطا: اأنَّت َتَعبًا اأو حنينا، ومنه حديث اأم زرع: »فجعلني يف اأهل �سهيل واأطيط«؛ اأي يف اأهل خيل واإبل. وقد يكون 

الأطيط يف غري الإبل؛ ومنه حديث عتبة بن غزوان حني ذكر باب اجلنة فقال: »لياأتنيَّ على باب اجلنة زمان يكون له فيه 

حام، ويف احلديث: »اأطت ال�سماء«، الأطيط: هو �سوت الأقتاب، وهذا اإيذان بكرثة املالئكة،  اأطيط«، اأي �سوت بالزِّ

واإن مل يكن ثمَّ اأطيط، واإمنا هو كالم اأريد به تقرير عظمة اهلل عز وجل، انظر: الل�سان )اأطط(. واملعنى اأنه دع�ض لبانه 

حتى �ُسِمَع له �سوُت بكاء وحنني واأنني.

Thaqeef_Book.indb   347 24/5/10   2:45 PM



348

ْخٍر �شَ ــَن  بْ يا  ــَك  ــْوَم َق ــــَت  اأَْرَديْ لقد  ــلــيــَطــا3  ــْم اأمــــــراً �ــشَ ــُه ــتَ ــم ــشَّ ــ� وقـــد َج

ٍّ
َكِمي ِمــْن  ِمنُكْم  ــَلــْمــُت  اأ�ــشْ ـــْم  َوَك َغِطيَطا4  ـــُه  لَ ــُت  ــْع ــِم �ــشَ ــد  ق جــريــحــاً   

ـ 6 ـ

]الرمل[ قال))(: 

ــِت َجــبَــْل ــْق ــَم ــْل  ِل
ِّ
ــي الْــَحــي ــوِل َراأْ�ــــضٌ َقـــْد َمــثـَـْل1 َولَــنَــا ف ــط ــٌخ فــي ال ــش را�

ـــِه ـــِت ُروؤْيَ ـــْن  ِم الأَْرَواُح  ــضُ  ــَر� ــْم تَ ـــْل2  ـــ�ـــشَ ـــضٌ َوَك ـــا� ـــَع ـــيـــَهـــا نُ َويـُــَغـــ�ـــشِّ

*****

عثمان بن اأبي العا�شي بن ب�شر الثقفي 51هـ)2(

]الطويل[ قال))(: 

))( البيتان يف: ربيع الأبرار 0/2)).

ام بن اأبان بن ي�سار بن مالك بن حطائط ]اأو حطيط[  )2( هو عثمان بن اأبي العا�سي بن ب�رش بن عبد دهمان بن عبد اهلل بن همَّ

ُق كتاب اإي�ساح �سواهد الإي�ساح »عثمان بن  بن ج�سم بن ثقيف، هكذا ذكره املرزباين يف معجم ال�سعراء، و�سماه حُمقِّ

ب�رش« خطاأ؛ لأن من كانت هذه �سفاته واأعماله هو عثمان بن اأبي العا�سي بن ب�رش، كما ذكر ابن حجر يف الإ�سابة وابن 

�سعد يف طبقاته وابن حزم يف جمهرة الأن�ساب والزركلي يف الأعالم. وعثمان �سحابي جليل من خيار ال�سحابة، 

اأ�سلم يف وفد ثقيف، �ساعر فار�ض، وله الر�سول  الطائف، وهو القائل: كان من اآخر ما َعِهد اإيلَّ ر�سوُل اهلل  حني 

بعثني على ثقيف اأن قال: »يا عثمان جتوز يف ال�سالة، واقدر النا�ض باأ�سعفهم؛ فاإن فيهم الكبري وال�سغري وال�سعيف 

وذا احلاجة«. منع ثقيفًا من الردة وقال لهم: »كنتم اآخر النا�ض اإ�سالمًا؛ فال تكونوا اأولهم ارتداداً«. وله عمر  على 

عمان والبحرين �سنة ))هـ، غزا فار�ض وثالثة من بالد الهند، وله فتوح، واإليه ين�سب �سط عثمان بالب�رشة، اأمه �سفية 

بنت اأمية بن عبد �سم�ض، وكانت حتت عثمان ريحانة بنت اأبي العا�سي بن اأمية، فولدت له حممد بن عثمان، ومن ولده 

ُث امل�سهور. وكان قد وجه اأخاه احلكم بن اأبي العا�سي اإىل البحرين، وافتتح احلكم  عبد الوهاب بن عبد املجيد املحدِّ

فتوحًا كثرية بالعراق �سنة ت�سع ع�رشة اأو ع�رشين، وكتب عثمان اإىل اأمري املوؤمنني عمر ُيْعلمه بذلك، فكتب اإليه: »يا اأخا 

ثقيف! َحَملَت دوداً على عود، واإين اأحلف باهلل اأن لو اأ�سيبوا لأخذُت من قوِمَك ِمْثَلهم«. ا�ستمر عثمان واليًا على 

البحرين وعمان حتى اآلت اخلالفة اإىل عثمان بن عفان فعزله، ف�سكن الب�رشة اإىل اأن تويف. انظر ترجمته يف: الإ�سابة 

ت ))))، وابن �سعد )/2)) وجمهرة الأن�ساب266 والأعالم للزركلي)/)20 نزهة اخلواطر وبهجة امل�سامع 

والنواظر لعبد احلي احل�سني )/6، واإي�ساح �سواهد الإي�ساح )/2)).

ْح، وكان قد �سد على عمرو بن معدي كرب يف اجلاهلية، فهرب عمرو فقال عثمان يف  ))( كان يقال لعثمان فار�ض ال�رشَّ

ذلك الأبيات ال�سابقة.
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ماآتٌم ــْت  ــاَم ق الليُل  لــوَل  ــُرَك  ــْم ــَع لَ حوا�شُر يَْخم�ْشَن الوجوَه على َعمِرو))(1 

ـــنَّـــِة بــعــد ما ــــْوَت الأَ�ـــشِ َف ــنــا  �ِشْبِر2 واأفــلــتَ من  اأقــرَب   
َّ
ي والخطِّ الموَت  راأى 

ــوحــاً كــاأنــهــا ــب ــشَ ــثُّ بــرجــلــيــه � ــح ــِر3 ي َوْك ــى  اإل ليٍل  ُجــْنــُح  ــاهــا  َدَع ــاٌب  ــَق ُع

*****

بَْيل الثقفي)2( عمرو بن �ِشُ

*****

عمرو بن م�شعود بن معتب الثقفي))(

))( عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد اهلل الزبيدي: فار�ض اليمن، وفد على املدينة �سنة )هـ يف ع�رشة من بني زبيد  

فاأ�سلم واأ�سلموا، وعادوا، وملا تويف النبي  ارتد عمرو يف اليمن، ثم رجع اإىل الإ�سالم، فبعثه اأبو بكر اإىل ال�سام، 

ف�سهد الريموك، وبعثه عمر اإىل العراق ف�سهد القاد�سية، كان ع�سي النف�ض، فيه ق�سوة اجلاهلية، يكنى اأبا ثور، اأخبار 

�سجاعته كثرية، له �سعر جيد، اأ�سهر ق�سائده التي يقول فيها: 

فــدعــه ــًا  ــئ ــي ــس � تــ�ــســتــطــع  مل  تــ�ــســتــطــيــعاإذا  مــــا  اإىل  وجــــــــاوزه 

تويف على مقربة من الري، وقيل: قتل عط�سًا يوم القاد�سية �سنة )2هـ، له �سعر جمعه: مطاع الطرابي�سي. انظر: �سعر   

عمرو بن معدي كِرب الزبيدي، معجم ال�سعراء: ))، 0)، الإ�سابة 6/)))، الأعالم للزركلي )/6).

)2( هو عمرو بن �سبيل ]اأو �سبل[ بن عجالن من ولد عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف الثقفي، ذكره 

ابن حجر يف الإ�سابة )/)0)، وعده املرزباين �ساعراً ومل يورد له �سعراً؛ وقال: »اإنه خم�رشم، اأدرك اجلاهلية والإ�سالم، 

وله �سعر مل يحفظ«، وهو �سحابي �سهد بيعة الر�سوان حتت ال�سجرة، وكانت حتته حبيبة بنت املطعم بن عدي، ولكني 

مل اأقف على ترجمة له يف معجم ال�سعراء، ولعلها يف الق�سم ال�سائع من املعجم، كما ذكره ابن اجلراح يف من ا�سمه 

عمرو من ال�سعراء: ))).

))( هو عمرو بن م�سعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف بن ثقيف، وهو ابن عم والد املغرية بن 

�سعبة، واأمه �سبيعة بنت عبد �سم�ض بن عبد مناف اأخت اآمنة. قال املرزباين يف معجم ال�سعراء: »كان عمرو بن م�سعود 

الثقفي – وهو اأخو عروة بن م�سعود – �سديق اأبي �سفيان بن حرب الذي كان ينزل عليه اإذا اأتى الطائف، وقد وفد 

عمرو على معاوية يف اأول خالفته وهو �سيخ كبري، وذكر له اأنه كان �سديق اأبيه اأبي �سفيان، وعا�ض عمرو اإىل اأن اأ�سن، 

وحني وفد على معاوية اأن�سده اأبياتًا، و�سف فيها ما كان بينه وبني اأبيه، وما مر عليه من الزمان، وما اأ�سيب به من 

به اإليه وبره، واأعطاه من الهبات ال�سخية،  اب معاوية، فما كان من معاوية اإل اأن بكى، وقرَّ ماله، ومن ولده، ومن ُحجَّ

ْب اأن مات«. وقد ذكر ابن حجر اأنه مل  وو�سله ب�سلة �سنية، ورده اإىل الطائف، وكتب اإىل عامله يو�سيه به، فلم َيْن�سَ

يبق مبكة والطائف يف حجة الوداع اأحد اإل اأ�سلم وح�رشها، وبهذا يكون عمرو معدوداً يف ال�سحابة. انظر ترجمته 

عند: اأ�سامة يف الع�سا: 2))-6))، وقد ذكر اخلرب بالتف�سيل، وهو عنده عمرو بن م�سعود ال�سلمي، مع اختالف يف 

الرواية، وهو يف الإ�سابة )/))6، ))6؛ و�سماه ابن حجر عمرو بن م�سعود بن معتب، واأورد اخلرب موجزاً نقاَلً عن 

املرزباين يف معجمه؛ ولكني مل اأقف على اخلرب عند املرزباين، ولعل الرتجمة يف الق�سم ال�سائع من معجمه، انظر: من 
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ـ 1 ـ

]الب�سيط[ قال))(: 

ِلَغِد هامًة  كبيراً  �شيخاً  ْبْحُت  اأَ�شَ َغِد)2(1  َفبَْعَد  ل  اأْو  َجَدِثي  لــَدى  يَْزُقو 

َجَمَعْت َوَما  َحُلوبَاتي  الزماُن  اأَْوَدى  واللَّبَِد))(2  الأمـــواِل  �َشبَِد  ِمــْن  َكفَّاَي 

داً َع�شُ ِلي  كاَن  َمْن  َعَلى  اأََحــاَل  َحتَّى  ِد3  َع�شُ َذا  ــْوَم  ــيَ ال َفَل�ْشُت  َجــاِل  لـَـلــرِّ يا 

ما الَخاَلِئِف  َخْيَر  يا  كــاَن  ــْو  لَ واهلِل  اأُُحـــِد4  ُذَرى  ـــْت  َذلَّ ـــٍد  اأُُح فــي  ــُت  ــْي َلَق  

ـ 2 ـ

]الب�سيط[ قال))(:  

َجَرا �شَ لنا  المْبِدي  الملُك  اأيَُّها  يا  َجَرا1  �شَ يُوِلنَا  لم  لنا  ْخٌر  �شَ كــان  لو 

ِتــِه ِبــِجــرَّ َمْخنُوقاً  �َشيِخَك  بـَــاُل  ــا  َم بَرا2  �شَ ـــْد  َوَق َدْهــــراً  ِبــِه  ـَواُء  الــثَـّ طــاَل 

ِبــِمــْحــَجــِنــِه ـــاُه  ـــُد َكـــفَّ ـــْرَع تُ اأَتَـــــاَك  َذَكـــَرا3  ْوَلِدِه  اأَ مــن  ــُر  ْه ــدَّ ال يــتــُرِك  لــم 

َفاْحَفْظُه �شفياَن  ــا  اأَب ـــاَك  بَ
اأَ ــْر  ــاْذُك ف ــَرا4  ــُه ُعــ�ــشُ ــتَ ــْع ــيَّ ــْد �ــشَ ــَق ــَل ــي ِخــلِّــِه َف ف

ا�سمه عمرو من ال�سعراء: )2)-26). وذكر ابن حجر اأي�سًا اأن عمراً الثقفي دخل على معاوية ملا ا�ستخلف واأن�سده 

اأبياتًا، ومل يذكر منها اإل بيتًا واحداً.

))( الأبيات الأربعة عند ابن اجلراح يف: من ا�سمه عمرو من ال�سعراء: )2)، 26). كما وردت الأبيات الثالثة الأوىل 

عند اأ�سامة يف الع�سا: )))، وزادت عنده ثالثة اأبيات، كما ورد البيت الأول عند ابن حجر يف الإ�سابة )/))6.

)2( يزقو: ي�سيح، وكذلك ال�سبي اإذا ا�ستد بكاوؤه، وروي عن ابن م�سعود اأنه كان يقراأ: »اإن كانت اإل َزْقيًة واحدًة« يف 

مو�سع �سيحة، واأَْزَقْيُت هامَة فالن اأي قتلته، الل�سان )زقو(. اجَلَدث: القرب، وجمعه اأَْجُدث واأجداث.

بد من ال�سعر، واللبد من ال�سوف، ويف احلديث: راأيت ابن  ))( يقال: »َما َله �َسَبٌد ول َلَبٌد«؛ اأي: ما له قليل ول كثري. وال�سَّ

بِّداً راأ�سه؛ �سنن البيهقي: كتاب احلج، حديث رقم )))). عبا�ض  جاء مكة ُم�سَ

))( الأبيات يف الع�سا: 2))، ))) ويف من ا�سمه عمرو من ال�سعراء: 26)، )2) وفيه اختالف يف الرواية، انظر: من 

ا�سمه عمرو من ال�سعراء: 26)، )2).

ورد ال�سطر الثاين من البيتني الثالث وال�ساد�ض بالألفاظ نف�سها �سوى )اأولده(، )اأبنائه(؛ ولعل البيتني بيت واحد، واأن   

الأمر ل يعدو �سوى اختالف يف الرواية، وقد وقع خطاأ يف الرواية اأدى اإىل تكرار عجز البيت. اأما البيت الرابع فقد 

ورد هكذا يف امل�سدر؛ وفيه خطاأ يف الوزن.
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َطَمٌع ــَرى  يُ ل  َو�َشْهٌر  �َشْهٌر  َمــرَّ  َقــْد  َرا5  َح�شَ َقْد  الموُت  ــَذا  َوَه ِمْنَك  يُْدِنيِه 

ــُه ــتَ ـــاَح اآلَ ـــتَ ــُه واْج ــتَ ــوبَ ــُل ـــى َح ـــنَ اأَْف ــِه َذَكـــَرا6  ــاِئ ــنَ ــُر مــن اأبْ ْه ــدَّ ــُرِك ال ــْت  لــم يَ

*****

كنانة بن عبد ياليل بن عمرو))(

ـ 1 ـ

]الكامل[ قال)2(: 

ـــٌة َف َراأْ ِفيِهْم  تـَــاأُْخـــْذَك  ل  ــُرو  ــْم َع يــا  ــَزُح1  ــْم يَ َل  امـــرٍئ  ــــَذَر  َح ـــُم  ـــَذْرُه اح

ِبَجِحيِمها كالم�شَطِلي  ــُم  واحــَذْرُه تـُـــْنــــَزُح2  ـــــوٍم  ي كــــلَّ  ـــَة  ـــراب ـــق ال اإنَّ 

ـ 2 ـ

]الطويل[ قال))(: 

َة بِن عوف بن ثقيف، كان من اأ�رشاف ثقيف الذين  ))( كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمري بن عوف بن عقدة بن ِغرَيَ

قدموا على الر�سول  بعد عوده من ح�رش الطائف، وبعد قتلهم عروة بن م�سعود، فاأ�سلموا، وكان عبد ياليل �سن 

عروة بن م�سعود، واأردف وكان ابنه كنانة �رشيفًا وقد اأ�سلم مع وفد ثقيف، فهو �ساعر خم�رشم، وهو ابن عم اأبي حمجن 

الثقفي، وقد اأن�سد له- لكنانة- ابن اإ�سحاق يف يوم حنني �سعراً يجيب به مالك بن عوف الن�رشي. وقد جعله امليداين 

اأطعموا  با  ال�سَّ هبَِّت  اإذا  كانوا  الذين  الريح«؛ وهم  »اأقرى من مطاعيم  املثل:  بهم  ي�رشب  الذين  الريح  اأحد مطاعيم 

وا ال�سبا لأنها ل تهب اإل يف جدب. والذي يبدو يل اأن بع�ض كتب الرتاجم وقعت يف خلط بني كنانة  النا�ض، وخ�سَّ

ابن عبد ياليل بن �سامل؛ وهو جاهلي مل ي�سلم وكان ميدح النعمان، وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو الذي اأ�سلم، وله �سعر، 

وقد اعتمدت يف ترجيحي على ما ذكره املرزباين يف معجمه وابن �سعد يف طبقاته، اللذان نقال ن�سبًا خمتلفًا لهما؛ قال 

املرزباين: »واأمرهما م�سكل لتفاق الأ�سماء واختالف الن�سب، واهلل اأعلم«، وممن وقع يف هذا اخللط ابن الأثري يف 

اأ�سد الغابة، ومن املحدثني الدكتورة عزيزة فوال بابتي يف معجم ال�سعراء املخ�رشمني والأمويني: 2)). انظر ترجمته: 

طبقات ابن �سالم: ))2، معجم ال�سعراء: )))، ال�ستيعاب )/226، اأ�سد الغابة )/0)) ال�سرية النبوية )/)2)، 

طبقات ابن �سعد )/))2، ومعجم ما ا�ستعجم: ))، جممع الأمثال 2/)2).

)2( البيتان لكنانة بن عبد ياليل يف الرب�سان والعرجان: 206.

))( ملا فرغ ر�سول اهلل  من حنني و�سار اإىل الطائف قال كعب بن مالك:

ـــٍب ـــلَّ َرْي ــَة ُك ــاَم ــَه ـــْن ِت ــْيــَنــا ِم يوَفاَقــ�ــسَ ال�سُّ ــا  ــَن ــْم ــَم اأَْج ـــمَّ  ُث ـــرَبَ  ـــْي َوَخ

ــَقــاَلــْت  ــْت َل ــَق ــَط ــا َوَلــــْو َن َه ُ ــريِّ ــَخ َثِقيَفا ُن ْو  اأَ ـــًا  ـــس َدْو� َقــَواِطــُعــُهــنَّ 

قال ابن الأثري يف اأ�سد الغابة: »قال ابن �سريين: فبلغني اأن دو�سًا اإمنا اأ�سلمت فرقًا من قول كعب بن مالك«، فقالت   
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ــالَــنــا ــتَ ــا يــريــُد ِق ــنَ ــي ــِغ ــْب نَِريُمَها))(1 مــن كــــاَن يَ ل  ــٍم  ــَل ــْع َم بــــداٍر  ــا  ــاإنَّ ف  

تََرى ماَ  قبل  من  الآبــاَء  ِبَها  َوَجــْدنَــا  وُكُروُمَها)2(2  ــا  ــواوؤَُه اأط لَنَا  وكانْت 

عاِمٍر بــُن  َعمُرو  قبُل  بَْتنَا  َجرَّ وقــد  َوَحِليُمَها))(3  ــا  ــه َراأِْي ُذو  ــَرَهــا  ْخــبَ
فــاأَ

نَّــنـَـا اأَ الحقَّ  قالِت  اإْن  َعِلَمْت  وقــد  نُِقيُمها))(4  الُخدوِد  ْعُر  �شُ بَــْت 
اأَ ما  اإذا 

ــَهــا ــِريــ�ــشُ �ــشَ يلين  حــتــى  ــا  ــَه ُم ــوِّ ــَق نُ َظُلوُمَها))(5  المبيِن  للَحقِّ  ــعــِرَف  وي

ٍق ُمـَحرِّ تـــراِث  مــن  ِدَل�ـــضٌ  علينا  نُُجوُمَها)6(6  َزيَّنَْتها  ماِء  ال�شَّ ــْوِن  ــَل َك

ـــَواِرٍم ـــشَ ــيــ�ــضٍ � ــِب ِب ــا  ــا عــنَّ ــَه ــُع ــَرفِّ نُ نَِريُمَها))(7  ل  ــٍم  ــَل ــْع َم ــــداٍر  ب ـا  فــاإنَـّ

*****

ـ 1 ـ

]الطويل[   وين�سب اإلى كنانة بن عبد ياليل الثقفي))(:  

دو�ض: انطلقوا فخذوا لأنف�سكم؛ ل ينزل بكم ما نزل بثقيف. اأما ثقيف فاأجاب عنها كنانة بن عبد ياليل بن عمرو 

بالأبيات: )من كان يبغينا...(«. انظر �سرية ابن ه�سام )/))) واأ�سد الغابة )/))).

الأبيات يف �سرية ابن ه�سام يف ال�سرية النبوية )/))) لكنانة بن عبد ياليل الثقفي. والأبيات ))، )، )، 6( يف معجم   

ما ا�ستعجم: )) من�سوبة اإىل الأج�ض بن مردا�ض الثقفي.

))( َمْعَلم: م�سهورة. ل نرميها: ل نربح منها ول نزول. ويف البيت َخْرم.

)2( الأطواء: جمع طِوّي، وهي البئر، ُجِمَعْت على غري قيا�ض، ويروى »اأطوادها« يعني بها اجلبال.

))( قوله: »وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر« جاء جوابًا لالأن�سار؛ لأنهم بنو حرثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، ومل ُيِرْد اأن 

الأن�سار جربتهم قبل ذلك؛ واإمنا اأراد اإخوتهم وهم خزاعة؛ لأنهم بنو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر، وقد كانوا 

حاربوهم عند نزولهم مكة.

وقال البكري: اإمنا اأراد بني عمرو بن عامر بن �سع�سعة، وكانوا جماورين لثقيف، وكانت ثقيف قد اأنزلت بني عمرو بن   

عامر يف اأر�سهم ليعملوا فيها، ويكون لهم الن�سف يف الزرع والثمر، ثم اإن ثقيفًا منعتهم من ذلك، وحت�سنوا باحلائط 

الذي بنوه حول ح�رشهم، فحاربتهم بنو عمرو بن عامر، فلم يظفروا منهم ب�سيء، وجلوا عن تلك البالد. )انظر: كالم 

حمقق �سرية ابن ه�سام يف احلا�سية )/))) نقاًل عن ال�سهيلي(.

))( �سعر اخلدود: هي املائلة اإىل جهة تكرباً وعجبًا.

))( �رشي�سها: �سديدها.

ق )هنا( هو عمرو بن عامر؛ وهو اأول من حرق العرب بالنار. )6( دل�ض: الدروع اللينة. وحمرِّ

))( ل ن�سيمها: ل نغمدها؛ يقال: �سمت ال�سيف اإذا اأغمدته، و�سمته اإذا �سللته؛ فهو من الأ�سداد.

ولالأجرد  ال�سيباين  َوْعَلَة  بن  للحارث  وتروى  ياليل،  عبد  بن  لكنانة   26(  ،26(/( ال�سجرية  احلما�سة  الأبيات يف   )((
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َعْظَمُه ــَر  ــبُ لأَْج ــَعــى  �ــشْ
اأَ ــْن  َم بَــاُل  َمــا  َك�ْشِري1  �َشَفاَهِتِه  ِمــْن  َويَــْنــِوي  ِحَفاظاً 

وبينَُهْم بيني  ْهــِر  الــدَّ �شروَف  اأَُظــنُّ  ــِر2  َوْع ــْرَكــٍب  َم َعَلى  ِمنِّي  �شتحِمُلُهْم 

ــاراً ِبــِهــْم َغــداً ــَظ ــِت ـــاًة ِوِحــْلــمــاً َوانْ الُغْمِر3 اأَنَ َرِع  ال�شَّ ول  بــالـْـَواِنــي  اأَنَــا  ــا  َوَم

َعَراَمِتي تُــَخــاُف  نِّـــي  اأَ تَْعَلُموا  ـــْم  اأَلَ الَق�ْشِر4  ــى  ــَل َع تَــِلــيــُن  ل  ــي  ــاِت ــنَ َق واأنَّ 

َمِنيَِّتي ــْت  ــَراَخ تَ اإِْن  ــٌم  ــي َزِع َواأَنِّــــي  الثَّْغِر5  ـــى  اإِلَ الِجياَد  ــوُدوَن  ــُق يَ بــاألــٍف   

*****

مردا�ض بن عمرو الثقفي))(

]الوافر[ قال)2(:  

ــا ــن ــْي ــَل َع يُـــــوؤِْثـــــْر  ــــْم  ل اهللَ  فــــــاإنَّ  ــاَمــا1  ُئ الأر�ـــــضَ اْقــِتــ�ــشَ ـــَجـــزِّ َغـــــَداَة يُ

يـَـْهــِوي الــَكــفِّ  فــي  �َشْهَمنَا  َعــَرْفــنَــا  َهاَما))(2  ال�شِّ ــْمــنـَـا  َوَقــ�ــشَّ ــاً  ــْوح نَ ـــَذا  َك

ــَطــَفــْيــنَــا ا�ــشْ لــنــا  اأَبَـــــاَن  ْن  اأَ ــا  فــلــمَّ ــاَمــا3  ــنَ �ــشَ لَــَهــا  اإنَّ  الأر�ـــــضِ  ــنَــاَم  �ــشَ

ــَراٍت ــج ــْت َم ـــاِرَم  َخـــ�ـــشَ ــا  ــاأْنَ ــشَ ــ� ــاأنْ ف ـــاُجـــَهـــا ِعـــنَـــبـــاً تُــــوؤَاَمــــا4  ـــتَ ـــكـــوُن ِن ي

ُكــــلِّ يــوٍم َفــــَراِئــــُخ  ــا  ــَه ــاِدُع ــَف ــشَ ــَن الــَحــَمــاَمــا5 � ــشْ ــ� ــَراِك عــلــى ُجــــوٍب يُ

ٍّ
ــي كــــلِّ ح مـــنـــازُل  واأ�ــشــفــُلــَهــا  ـــا6  ـــَراَم  واأْعـــــاَلَهـــــا تــــرى بـَـــَلــــداً َح

*****

الثقفي، وقد اأثبتُّها يف ال�سعر املجموع لالأجرد الثقفي بتخريجها واختالف رواياتها، فانظرها هناك.

))( مل اأعرث له على ترجمة، وهكذا �سماه ياقوت يف معجم البلدان )الطائف(؛ واأرجح اأنه مردا�ض بن �سهم بن عمرو بن 

عبداهلل بن الفجو بن اأبان، ا�ستناداً اإىل ما وجدته يف نوادر املخطوطات 2/))).

)2( البيتان يف معجم البلدان )الطائف(.

))( يف معجم البلدان )كذا نوٍح(؛ وهو خطاأ، و�سوابه ما اأثبتناه.

Thaqeef_Book.indb   353 24/5/10   2:45 PM



355
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واأ�شعارهم
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ابن الكاهلية الثقفي))(

]الوافر[  قال)2(:  

ــن ُحــبُــو�ــٍض ـــَك م ـــْدنَ ــد َولَ ـــالٌث ق َماِم))(1 ث بالزِّ ــَك  ــنُ ــِدي َخ ــُمــو  يـَـ�ــشْ اإذا 

قـــدٍح واأمُّ  والـــبُـــَريْـــُح  ُر  تُــــَمــــدَّ  2)(( َحاِمِ اآِل  ـــْن  ِم ــعــّد  ي ــوٌب  ومــجــل

*****

ابن المغيرة بن الأخن�ض بن �شريق))(

]الطويل[  قال)6(:  

))( مل اأهتد اإىل ترجمة له.

اإن  لهب:  اأبي  بن  عتبة  بن  لأبي خدا�ض  معاوية  فقال  كثرياً،  معاوية  بن  يزيد  ينازع  احلكم  اأم  بن  الرحمن  عبد  كان   )2(

اآلف درهم.  بينكما، ولك ع�رشة  ما يجري  يزيد  ُت�ْسمَع  اأنت حتى  له  فتعر�ض  ليزيد،  يتعر�ض  يزال  عبدالرحمن ل 

على  اأعدين  املوؤمنني،  اأمري  يا  اأبو خدا�ض:  فقال  معاوية،  عند  التقوا  ثم  اإليه،  فحملت  له،  فعجلها  قال: عجلهـا يل. 

عبدالرحمن؛ فاإنه قتل موىًل يل بالكوفة. فقال عبد الرحمن: يا بن بنت، األ ت�سكت ؟ فقال اأبو خدا�ض لعبد الرحمن: 

اأبا خدا�ض ح�سبك، يرحمك اهلل على دية مولك. فخرج  يا  اأم قدح. فقال معاوية:  يا بن متدر، يا بن الربيح، يا بن 

اأبو خدا�ض ثم عاد اإىل معاوية، فقال: اأعطني ع�رشة اآلف اأخرى، واإل اأخربُت عبد الرحمن اأنك اأنت اأمرتني بذلك. 

فاأعطاه ع�رشة اآلف، وقال: ف�رشِّ ليزيد ما قلَت لعبد الرحمن. قال: هنَّ اأمهات لعبد الرحمن حب�سيات، وقد َذَكَرُهنَّ 

ابن الكاهلية الثقفي وهو يهجو ابن عم لعبد الرحمن ابن اأم احلكم.

انظر: تاريخ ابن ع�ساكر ))/))، ))، وذكر ابن دريد يف ال�ستقاق اأن: »عبد الرحمن بن اأم احلكم اأمه اأخت معاوية   

بن اأبي �سفيان.، وكان يعريَّ بجدتني له حب�سيتني يقال لهما: البزيخ وواه�ض«. واحتمال التحريف والت�سحيف وارد 

يف الإ�سمني، لكن حادثة التعيري ثابتة يف امل�سادر. انظر: ال�ستقاق: 02).

ابن  تاريخ  الر�سم،  لتقارب  حتريف  فيه  وال�سم  الثقفي،  الكلبية  لبن   (( ج):  ق)،  الأ�رشاف:  اأن�ساب  يف  البيتان   

ع�ساكر ))/)) وقد ورد البيتان هكذا عند ابن ع�ساكر، وال�سطر الثاين من البيت الثاين فيه خلل يف الوزن، و�سوابه: 

ِمَن اِل حام.

))( يف اأن�ساب الأ�رشاف: )َت�ْسمو َجَذْبَنَك(.

يح(. ُر والرَبِ ))( �سبط البالذري الأ�سماء هكذا: )مَتَدُّ

))( مل اأعرث له ترجمة.

)6( خرج جرير يومًا يتح�س�ض الأخبار، فاإذا هو بغالم يتغنى على قعود له بهذه الأبيات؛ فقال جرير: يابن اأخي، من اأنت؟ 

فقال: غالم من قري�ض، واأ�سلي من ثقيف، اأنا ابن املغرية بن الأخن�ض بن �رشيق، ُقِتل اأبي مع عثمان يوم الدار. فعجب 

جرير من �سعره، وكتب بذلك اإىل علي ر�سي اهلل عنه، فقال علي: »واهلل ما اأخطاأ الغالم �سيئًا«. 

الأبيات يف �رشح نهج البالغة )/6)، ويف وقعة �سفني: )). والبيت الأول يف الفتوح لبن الأعثم: 22)، واأورد   

املحقق الأبيات )2، )، )( يف احلا�سية.

Thaqeef_Book.indb   357 24/5/10   2:45 PM



358

ومحمٌد َجا  ال�شَّ ــاُر  ــمَّ وَع ُحــَكــْيــٌم  واِهيا))(1  الدَّ وا  َجرُّ والمك�شوُح  واأ�شتُر 

َعــَجــاَجــٌة للزبيِر  فيها  كــان  وقــد  الدواهيا)2(2  ــاروا  اأث ــى  الأدن و�شاحبُُه 

ــِه ــِت ــْي ــبَ ِب ــجــاَر  ــت ــا�ــش ف  
ٌّ
ــي ــل ـــا ع ـــاأمَّ ف ناهيا))(3  ـــُك  يَ ولـــم  فيها  اآِمــــٌر  ــال  ف

بَْعَدُه �ِشْئَت  ما  النا�ض  جميع  في  َفُقْل  فلو قلَت: اأخطا النا�ُض لم تَُك خاِطيَا))(4 

ِبِفتنٍة فيه  الــقــوُم  ُعــمَّ  قــلــَت:  واإْن  كاِفيَا5  كــان  ــذي  ال َذاَك  ــْن  ِم فح�ْشبَُك 

محمٍد  
ِّ
الــنــبــي ــحــاب  لأ�ــش فــقــول  الأداِنيا))(6  الأقربين  الرجاَل  ا  وُخ�شَّ

بينَُكْم عــفــاَن  ــُن  ب عثماُن  ــُل  ــتَ ــْق يُ
اأَ تعاِميَا)6(7  اإلَّ  لي�ض  ٍء 

ْ
ــي �ــشَ غيِر  على 

حريَمُكْم نَ�ْشتَبيح  حتى  ــوَم  ن فــال  الَعَواِليَا))(8  نَاِن  ال�شَّ اأَْهِل  من  َب  ونخ�شِ  

*****

اأبو عبيد بن م�شعود الثقفي )13هـ())(

))( يف الفتوح: )وعمار و�سيخ وحممد ومالك(. 

ُحَكْيٌم ب�سيغة الت�سغري هو ابن جبلة بن ح�سن العبدي، وكان من عمال عثمان على ال�سند ثم الب�رشة؛ انظر: مروج   

الذهب )/0)) والإ�سابة: )))). عمار: هو عمار بن يا�رش ال�سحابي. وحممد: هو ابن اأبي بكر ال�سديق؛ انظر: 

اأهل  التابعي، وكان قد قدم يف نفر من  – 2)). والأ�سرت: لقب مالك بن احلارث ال�ساعر   ((0/( مروج الذهب 

الكوفة؛ انظر: املعارف )) واملك�سوح هو املرادي، وقد اختلف يف ا�سمه، انظر: الإ�سابة )0)). 

)2( وقعة �سفني: )اأ�ساب النوا�سيا( 

�ساحبه الأدنى: يعني طلحة؛ وقد ُقِتَل طلحُة والزبرُي يوم اجلمل.  

))( يف وقعة �سفني: )فا�ستغاث( يف مو�سع )فا�ستجار(.

))( يف وقعة �سفني: )وقل..... واإن قلَت(.

ورد ال�سطر الثاين من البيت الرابع يف امل�سادر: )اأخطاأ(، وهو خطاأ؛ و�سوابه ت�سهيل الهمزة.  

))( يف وقعة �سفني: )املواليا(.

)6( يف وقعة �سفني: )َو�ْسطكم ..... متاديا(.

))( ال�سنان: ال�سناآن؛ وهو البغ�ض.

ة بن عوف الثقفي، والد املختار الثقفي، كان اأول  ))( هو اأبو عبيد بن م�سعود بن عمرو بن عمري بن عوف بن عقدة بن ِغرَيَ

من انتدب ملا تثاقل النا�ض اإ�سفاقًا من لقاء الفر�ض بعد اأن خطبهم عمر بن بن اخلطاب، وكان اأول جي�ض �سريه عمر، فلما 

َر اأبا عبيد على األفني، وكان حتت اإمرة  ر علينا، فقال عمر: اأوؤمر عليكم اأول من انتدب، فاأمَّ تتابع النا�ض وكرثوا قالوا: اأمِّ

املثنى بن حارثة، وملا و�سل اأبو عبيد احلرية اأ�سار عليه املثنى بعبور الفرات، وكان النا�ض قد راأوا اأن ل يعرب؛ ولكنه اأبى 

وعقد ج�رشاً وعرب، فح�سل على م�ستطرد �سيق، فر�سقهم الفر�ُض فُجرح منهم الكثري، ثم تدانى الزحفان فاأُر�سل الفيل 
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]الرجز[  قال))(:  

ــــَرْك ــــبَ اأْك مـــا  ــــــــٍع  ْربَ
اأَ ِذِي  ــــْن  ِم يَـــالَـــَك   1

ـــَرْك ـــَف ـــ�ـــشْ ِم ـــاِم  ـــُحـــ�ـــشَ ـــال ب ــــــَونَّ  ــــــُل لأَْع  2

َدَرْك)2( َفـــِلـــي  ـــا  ـــَدَه ـــْع بَ ُقـــِتـــْلـــُت  ــــاإن  ف  3

*****

اأزدة بنت الحارث بن كلدة الثقفية))(

]الرجز[  قالت))(:  

ــْف ــاً بـَــْعـــَد �ــشَ ــّف ــشَ ـــالِم � ـــش ــَر الإ� ــشِ ــا� ــا نَ 1 ي

ــْف ــَخ نُ َعـــنَّـــا  ـــــُروا  ـــــْدِب َوتُ ـــوا  ـــَزُم ـــْه تُ اإن   2

ــْف ــَل ــُق الْ ــا  ــنَ ــي ِف يـَــْغـــِمـــُزوا  ــْم  ــوُك ــبُ ــِل ــْغ يَ اأَْو   3

فخبط النا�ض، فتقدم اأبو عبيد ف�رشب ِم�ْسَفَرُه، وتعاور الفر�ض اأبا عبيد فقتلوه. انظر ترجمته وتفا�سيل موقعة اجل�رش يف: 

الر�سل وامللوك )/)))، الكامل يف التاريخ: 2/)))– 0))، البداية والنهاية: )/)2، 0)، الإ�سابة: )/)22، 

ديوان اأبي حمجن �سنعة اأبي هالل الع�سكري: )2، )2.

))( قال اأبو عبيد هذا الرجز خماطبًا الفيل يف معركة اجل�رش مع الُفْر�ِض يوم )ق�ض الناطف(، التي كانت يوم ال�سبت يف اآخر 

�سهر رم�سان �سنة )) للهجرة. انظر: فتوح البلدان: )0).

والأبيات يف ديوان اأبي حمجن الثقفي: )2، )2.  

َرك: اللحاق والو�سول اإىل ال�سيء، يريد اأنه اإن ُقتل ف�سوف يلحق باأ�سحابه الذين �سبقوه اإىل ال�سهادة. انظر: ديوان  )2( الدَّ

اأبي حمجن الثقفي: )2).

ابنة  اإل  الثقفي: »مل ُيخلِّف  اأبو عبيدة عن احلارث بن كلدة  الثقفي، قال ابن دريد: قال  اأزدة بنت احلارث بن كلدة   )((

يقال لها اأزدة«، زوجة عتبة بن غزوان، ا�سرتكت يف قتال اأهل مي�سان، وكانت تقوم بتحري�ض امل�سلمني على القتال، 

كان زوجها عتبة واليًا على الب�رشة يف عهد عمر بن اخلطاب، تويف عتبة �سنة ))هـ، انظر، الر�سل وامللوك )/)))، 

ال�ستقاق: )0).

))( ا�سرتكت اأزدة ون�ساء اأخريات من ثقيف يف موقعة مي�سان �سد الفر�ض، واتخذت الن�ساء من ُخُمِرِهنَّ راياٍت؛ موهماٍت 

بذلك العدو اأن جي�سًا كبرياً، ومدداً طوياًل للم�سلمني مقبل عليهم، موهنات- بهذه احليلة- عزائم الفر�ض، حتى اأوقع 

امل�سلمون فيهم قتاًل، وحققوا عليهم ن�رشاً، وكانت اأزدة حتر�ض امل�سلمني بهذا الرجز، انظر: فتوح البلدان: )2). 

البيت الأخري يف  اإل  0))، ومل يذكر ياقوت  الن�ساء:  الثالثة كاملة لأزدة يف بالغات  اأبيات الرجز  اأورد ابن طيفور   

معجم البلدان: )الفرات(، والرواية فيه: )اإن يهزموكم يوجلوا فينا الغلف(.
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الأ�شود بن م�شعود الثقفي))(

]الب�سيط[ قال)2(:  

له �شريك  ل  ــي  رب اأعــبــد  اأم�شيُت  البَ�َشـُر))(1  ل  ُح�شِّ ما  اإذا  العباد  ربَّ 

وخالُقها الدنيا  في  المحاِمِد  ــُل  اأه �َشَجُر))(2  ول  ماٌء  ل  حيَن  والُمْجتَدى 

ــــُدُه ــــبُ ْع
اأَ ــــاهلِل  ب ـــــَدًل  بَ ــي  ــغ ــتَ اأب ل  َحَجُر))(3  اأركــاِنــِه  من  بالِجْزِع  داَم  ما 

نواِفُله تـُـْرَجــى  الــذي  الر�شول  اأنــت  المَطُر)6(4  اأَْقَحَط  ما  اإذا  القحوط  عند 

*****

البراء بن قبي�شة))(

ـ 1 ـ

))( مل تذكر امل�سادر ن�سبه كاماًل؛ لكنني تتبعت �سجرة ن�سب القبيلة واجتهدت ا�ستناداً اإىل ما اأثبتته امل�سادر، وخل�ست اإىل 

اأنه الأ�سود بن م�سعود، واأنه كما ذكر ابن حزم يف جمهرة اأن�ساب العرب: )26 »والد قارب بن الأ�سود«، وتتمة 

ن�سبه: م�سعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف بن ثقيف. 

)2( قال هذه الأبيات يف مدح ر�سول اهلل . انظر الإ�سابة )/))).

الأبيات الأربعة يف ِمَنح امِلَدح: 0)، والوايف بالوفيات )/))2، والبيتان ))، )( يف الإ�سابة )/)) ومعجم اأعالم   

�سعراء املدح النبوي: )). 

))( الإ�سابة: )الي�رش( مكان )الب�رش(.

))( يف منح املدح: )اأ�سل املحامد(.

املجتدى: الذي تطلب منه اجلدوى، اأي العطاء.  

))( اجلزع: منعطف الوادي وو�سطه.

)6( يف الإ�سابة: )فوا�سله ..... اأخطا املطر(.

النوافل: جمع نافلة، وهي الغنيمة اأو العطية.  

اأبي عقيل بن م�سعود بن عامر بن معتب: وله احلجاج الب�رشة، ووله الكوفة، ثم عزله، ووله  ))( الرباء بن قبي�سة بن 

اأ�سبهان، غ�سب عليه احلجاج يوم الزاوية فهرب منه اإىل املدينة، ُويلِّ الرباء الطائف بعد احلجاج، خطب اأم عبد الغفار 

بنت عبد امللك بن عبد اهلل بن عامر، لكن تزوجها عبد الأعلى بن عبد اهلل.

كان الرباء �ساحب �رشاب، فقد دخل على الوليد بن عبد امللك وبوجهه اأثر، فقال: ما هذا ؟ فقال: فر�ض يل اأ�سقر ركبته   

�ض له الوليد بن عبد امللك باأنه �رشب اخلمر؛ ولو �رشب  فكبا بي. فقال: لو ركبت الأ�سهب ملا كبا بك! يريد املاء، فعرَّ

اللنب اأو املاء ملا �سقط. انظر: جمل من اأن�ساب الأ�رشاف ))/)0)).
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]الطويل[ قال))(:  

 ُمــَحــاِذٍر
ْ
ــي ــَل ـــاأَنَّ ُفـــوؤَاِدي بـَـْيــَن ِرْج ُمَحلِِّق1 َك َماِء  ال�شَّ ــوِّ  َج فــي  ــْيــِر  الــطَّ ــَن  ِم

ُه �َشرَّ النا�ُض  يَتَِّقي  ل  ــْن  َم َمــَخــْاَفــَة  ُدِق2  يَ�شْ رَّ  ال�شَّ ِه  نَْف�شِ ِمــْن  يَِعْد  َما  َمتَى 

ـ 2 ـ

]الخفيف[ وقال)2(:  

ــــَواَل نَ ي  ُردِّ ـــاِر  الْـــَغـــفَّ َعـــْبـــِد  اأُمَّ  اَل))(1  ِو�شَ ــٍق  ــا�ــشِ َع ــَل  ــْب َح ــي  ــِل َو�ــشِ

ــِحــلٍّ ِب ــَض  ــ� ــْي لَ ـــاِر  الْـــَغـــفَّ َعــْبــِد  اأُمَّ  ــــاَلَل2  ــــِه َح ــــَريْ ــــاَل تَ ـــُل نَــْفــ�ــضٍ َف ـــْت َق

ـ 3 ـ

]الب�سيط[ وقال))(:  

اإَِذا الْبَِعيِر  يــَطــاَن  اإِ اَر  الـــدَّ ـــُن  اأُْوِط ل  ــيــِنــي1  ــوؤَاِت تُ َل  ــَهــا  ــْي ِف ـــُب  ـــَواِئ نَ َكــانَــْت 

َقَدِمي ِبَها  يوماً  اأَْخـــَطـــاأَْت  اأَُكــلَّــمــا  تـُـْرِديــِنــي2  َزْوَراَء  فــي  ــَدَك  ــْن ِع َهــويــُت 

*****

الحجاج بن عتيك الثقفي ))(

))( البيتان للرباء بن قبي�سة يف جمل من اأن�ساب الأ�رشاف ))/)0)). ويف عيون الأخبار )/))) لرجل يف احلجاج، 

والرواية فيه: 

ــار طائٍر اأظــف ـــنْيَ  َب اِدي  ـــــوؤَ ُف ــــاأَنَّ  لِِّقَك حُمَ َماِء  ال�سَّ َجــوِّ  يف  اخلــوف  ــَن  ِم

ــه اأن ــم  اأعــل قــد كنت  امـــرئ  ُدِقحـــذار  َي�سْ  َّ ال�رشَّ ِه  َنْف�سِ ِمْن  َيِعْد  َما  َمَتى 

اإياها فتزوجها عبد  اأرادوا تزويجه  اأم عبد الغفار بنت عبد امللك بن عبد اهلل بن عامر، وكانوا  )2( كان الرباء قد خطب 

الأ�رشاف  اأن�ساب  انظر: جمل من  البيتني،  الرباء  �رّشاً، فقال  الأعلى بن عبد اهلل، فحقد عليه احلجاج ذلك فلقي منه 

.((02-((0(/((
))( البيت خمتل الوزن؛ والأ�سل اأن يكون )عا�سقيك(.

))( غ�سب احلجاج على الرباء يوم الزاوية، فهرب منه اإىل املدينة، وقال البيتني.

والبيتان يف جمل من اأن�ساب الأ�رشاف ))/)0)).  

الكوفة، �سارك يف  بالتجارة والزراعة يف  اأعمال  الكوفة، كانت للحجاج  الثقفي، ممن �سكن  ))( هو احلجاج بن عتيك 

الفتوحات الإ�سالمية يف ع�رش الرا�سدين مع اأقاربه، ومنهم من ا�ست�سهد يف معركة اجل�رش مثل: اأو�ض بن اأو�ض بن عتيك 
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المجزوء[ ]الرجز  قال))(:  

الإَِمــــــــــــــــــــــــــاَرْه  ـــــــذا  حـــــــب ــــــــا  ي  1

ــــــــاَرْه ــــــــَج ــــــــِح ال ـــــى  ـــــل ع ولــــــــــو   2

*****

الحجاج بن يو�شف الثقفي)41هـ()2(

ـ 1 ـ

التاريخ:  الكامل يف   (((/( الر�سل وامللوك  اأخباره يف:  الثقفي. وقفُت على طرٍف من  بن عتيك  الثقفي، وثابت 

2/)))، 0)) واأن�ساب الأ�رشاف )/0)) وجمل من اأن�ساب الأ�رشاف ))/)2)).
))( انظر: معجم البلدان )الب�رشة(.

)2( هو احلجاج بن يو�سف بن احلكم بن اأبي عقيل بن م�سعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف 

بن ثقيف. ولد يف الطائف، وذهب الزركلي اإىل اأن مولده كان يف قرية بني �سخر الواقعة على جبل الهدى، وهو من 

اأ�سهر جبال الطائف. واختلفت امل�سادر يف حتديد �سنة ميالده؛ فقد تكون �سنة ت�سع وثالثني، وقيل �سنة اأربعني، وقيل 

�سنة اإحدى واأربعني من الهجرة، واإن كان معظم املوؤرخني يحددون ميالده بال�سنة الأخرية اأي �سنة اإحدى واأربعني، 

ويكاد ينفرد الطربي وابن الأثري بذكر عام اثنني واأربعني تاريخًا لهذا امليالد، اأما احلجاج نف�سه فكان يقول اإنه ولد 

�سنة اأربعني. ذهب ابن دريد اإىل اأن ا�سم احلجاج م�ستق من قول العرب حجاج؛ اأي كثري احلج والق�سد، اأو من قولهم 

حججت العظم؛ اأي قطعته، وهذا يجعل ا�سم احلجاج هنا يعني قاطع العظم، ويقال اإن احلجاج مل يعرف �سغرياً بهذا 

ال�سغر  لقبًا لقب به يف  اأنه �سمي باحلجاج، واأن كليبًا ل يعدو كونه  الكثريون  ُكَلْيبًا، ويرى  ال�سم واإمنا كان ي�سمى 

للتفاوؤل على عادة العرب. وقد اأطلقت عليه األقاب عديدة؛ مثل: اأخو ثقيف، وعبد ثقيف، وجبار ثقيف، وابن اأبي 

رغال، واملبري، وال�سفاك، وغريها بق�سد الإ�ساءة اإليه. اأما والده فقد كان رجاًل تقيًا على جانب من العلم والف�سل، 

و�سفه ابن خلدون باأنه من �سادات ثقيف واأ�رشافها، ا�سرتك يو�سف بن احلكم وابنه احلجاج يف اجلي�ض الذي وجهه 

مروان بن احلكم اإىل ابن الزبري، وكان مع يو�سف بع�ض الألوية يف موقعة )الربذة( التي هزم فيها اجلي�ض املرواين. اأما 

والدته فهي الفارعة بنت همام بن عروة بن م�سعود الثقفي، وجد احلجاج لأمه هو اأول �سهيد م�سلم يف الطائف.

�سمع احلجاج التف�سري من ابن عبا�ض، وروى عن اأن�ض بن مالك، و�َسُمَرَة بن ُجْنُدب، وغريهم. رحل اإىل ال�سام، وحلق   

بروح بن زنباع اجلذامي- كاتب عبد امللك بن مروان- وكان يف عديد �رشطته، فربز بني اجلند، وتاألق جنمه حتى قلده 

عبد امللك اأمر ع�سكره، فوجد فيه القوة، وال�رشامة، فجعله على راأ�ض جي�ض جرار رمى به عبد اهلل بن الزبري يف احلجاز 

حتى قتله، وق�سى على ثورته حتى اأخمد نارها، فازداد اإعجاب عبد امللك به فوله مكة، واملدينة، والطائف. ُذِكر 

احلجاج عند عبد الوهاب الثقفي ب�سوء، فغ�سب وقال: اإمنا تذكرون امل�ساوئ، اأو ما تعلمون اأنه اأول من �رشب درهمًا 

عليه )ل اإله اإل اهلل حممد ر�سول اهلل(، واأول من بنى مدينة بعد ال�سحابة يف الإ�سالم، واأول من اتخذ املحامل، واأن امراأة 

من امل�سلمني �سبيت يف الهند، فنادت يا حجاجاه فات�سل به ذلك، فجعل يقول: لبيك لبيك! واأنفق �سبعة اآلف درهم 

حتى اأنقذ املراأة. عا�ض احلجاج خم�سًا وخم�سني �سنة، ثم اأ�سيب مبر�ض يف معدته، مات على اإثره ليلة )2 رم�سان �سنة 

))هـ، يف ولية الوليد بن عبد امللك، ودفن بوا�سط، وعفي قربه، واأجري عليه املاء.
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]الطويل[ قال الحجاج))(:  

ــِقــي واأت ــاَك  ر�ــشَ اأبْــِغــي  ل  ـــا  اأن اإذا  كواِكبُْه)2(1  ـــواَرى  تُ ل  فيَْوِمي  اأذاَك 

ُجــنَّــٌة الخليَفِة  بــعــَد  لمــــرٍئٍ  ومــا  راِكبُْه))(2  هــَو  ــذي  ال الأمــِر  من  تَِقيِه   

ــَواَدٍة َه ذي  من  �َشالْمَت  َمْن  اأُ�َشالُم  ُمحاِربُْه))(3  ــي  ــاإِنِّ َف ت�شالْمُه  لــم  ومــن 

خطيئًَة فيَك  اُج  الحجَّ قــارَف  اإذا  نواِدبُْه))(4  بال�شياِح  عليه  لقامْت 

ِحِه ِلنُ�شْ ال�شفيَق  اأُْدِن  ــْم  لَ ــا  اأن اإذا  َعقاِربُْه)6(5   
َّ
اإلــي ت�ْشِري  الــذي  واأُْقــ�ــضِ 

عطيًَّة الــبــالِء  في  الُموا�ِشي  واأعـــِط  مذاِهبُْه))(6   
َّ
علي �شاَقْت  ــذي  ال ِلـــَردِّ 

تي مودَّ ويــْرجــو  يــوِمــي  يتِقي  فــَمــْن  نواِئبُْه))(7  َجــمٌّ  والدهُر  غــداً  ويخ�َشى 

))( روي اأن احلجاج بن يو�سف ملا اأ�رشف يف قتل اأ�رشى دير اجلماجم واأعطى الأموال؛ بلغ ذلك عبد امللك بن مروان؛ 

فكتب له مبديًا ا�ستنكاره ملا فعل، بل زاد على ذلك فقال: »وقد حكمت عليك يف الدماء اخلطاأ بالدية، ويف العمد 

بالقود، ويف الأموال اأن ترد«. وكتب يف اأ�سفل كتابه اأبياتًا اأولها:

كرهُتها اأمــــوراً  ــرتك  ت مل  اأنـــت  طالُبْهاإذا  ــت  اأن بالذي  ر�ساي  طلبَت 

فلما ورد الكتاب اإىل احلجاج كتب له م�سوغًا ما فعل، وذيل الر�سالة بالأبيات ال�سابقة.   

الفتوح  يف   )((  ،(0  ،(  ،(  ،(  ،(( والأبيات   .(((  ،((2/( امل�ستطرف  يف  الثالث  ماعدا  جميعها  الأبيات   

)/)6)-66). والأبيات ))، )، )، )، 6، )، ))( يف احلما�سة الب�رشية 2/))). والأبيات: ))، )، )، )، )( 
يف ابن ع�ساكر 2)/6)). والأبيات ))، )، )، )، )( يف البداية والنهاية )/)2). والأبيات ))، 2، )، )، )، 

0)، ))( يف وفيات الأعيان 6/2). والأبيات ))، 2، )، )، )، )، 0)، ))( يف مروج الذهب 2/)0).
)2( يف احلما�سة الب�رشية: )اأنا مل اأطلب(. ويف امل�ستطرف: )َفَلْيِلي ل َتَواَرى(. ويف وفيات الأعيان: )مل اأبغ ..... ذاك فيومي 

ل تزول(. ويف ابن ع�ساكر: )مل اأطلب ر�ساءك واتَّقي اأذاك فيومي ل توارت(. ويف البداية والنهاية: )ل توارت(. 

توارى: تختفي؛ وقوله )ل توارى كواكبه( �رشبه مثاًل ل�سدة الأمر.  

))( يف مروج الذهب وابن خلكان: )كا�سبه(.

جنة: وقاية.   

))( يف مروج الذهب واحلما�سة الب�رشية: )من ذي قرابة واإن(. ويف ابن ع�ساكر: )من �سلمت(.

هوادة: الهوادة: ال�سلح وامليل. والتهويد والتهواد: ال�سوت ال�سعيف اللني الفاتر، واملهاودة: املوادعة.   

))( يف مروج الذهب: )عليه بال�سباح(. ويف احلما�سة الب�رشية وابن خلكان: )خطيًَّة فقامت عليه يف ال�سباح(. ويف ابن 

ع�ساكر: )فقامت عليه يف ال�سباح(.

)6( عند ابن خلكان: )ل�سنعه(. ويف امل�ستطرف: )واأعِط(.

عقاربه: العقارب: النمائم.  

))(  يف احلما�سة الب�رشية: )تردُّ ..... عليه(.

ابن  ي(. ويف  ُبوؤْ�سِ يتقي  امل�ستطرف: )فمن  الب�رشية: )يرعى ..... ويخ�سى غدي ..... عجائبه(. ويف  ))( يف احلما�سة 
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ـــه اأرْدتُ ِمــنِّــي  الــيــوم  اأرْدَت  ومهما  ـــي مــجــاِنــبـُـْه8  ــوم اإن ــي ـــــِرْدُه ال ــم تُ ومـــا ل

ُقْلتُُه قلَت  ما  الــيــوَم  اإليك  واأمـــري  ــْه9  ــقــاِربُ ــا ي ــم اأَُقـــــْل م ــُه ل ــْل ــَق ــم تَ ومـــا ل

حالبُْه))(10 وقف بي على حدِّ الر�شى ل اأجوُزه الدرَّ  يرجع  حتى  الدهِر  مدى 

فاإنني والأمـــــوَر  ــي  ــِن ــدْع ف واإل  تَجاِربُْه)2(11  اأحــكــَمــْتــُه  رفــيــٌق  �شفيٌق 

ـ 2 ـ

]الخفيف[ قال))(:  

والأر ال�شماواِت  وزَن  ذنبي  اإّن  يُــَحــاِبــي1  اأن  ــي  ــِق ــاِل ــَخ ِب َوَظـــنِّـــي  �ـــضِ 

ــَو َظــنِّــي ــْه ـــنَّ بــالــر�ــشــى َف ــْن َم ــِئ ــَل ـــن َمـــــرَّ بـــالـــكـــتـــاِب َعـــَذابـــي2 َف ـــئ ول

يْظـ َوَهـــْل  ُظْلماً  ِمــْنــُه  ذاك  يكن  لم  الْــمــاآِب3  ــِن  ــُحــ�ــشْ ِل يُـــْرَجـــى  ربٌّ  ـــُم  ِل

ـ 3 ـ

]المن�سرح[  قال الحجاج))(:  

ــا ــَه ــُف ــشِّ ــ� ــَك يُ ــــٍة  ــــمَّ لُِ ذا  ـــك  ي مـــن  ــِري َزَعــــــِري))(1  ــائ ــش ــنــي َغـــْيـــُر � ــاإن ف

واأَْن يــ�ــشــوَد  اأن  ــرَء  ــم ال يمنع  ل  ــِر2  ــَع ــ�ــشَّ ـــُة ال ـــلَّ ــف ِق ــْي ــ�ــشَّ ــال يــ�ــشــرب ب

ع�ساكر: )ويرجو اإذاً غدي على ما اأرى والدهر جّمًا عجائبه(.

))( يف وفيات الأعيان: )فقف يل(. يف امل�ستطرف: )فقف بي(.

الدر: اللنب.  

َلْتُه(. يف احلما�سة الب�رشية: )واإل فذرين(. هَّ
)2( يف وفيات الأعيان: )اأَ

للنا�ض فدخلوا عليه، فذكر املوَت وكربَته، واللَّْحَد  اأ�سندوين، واأذن  الوفاُة واأيقن باملوت، قال:  ))( ملا ح�رشت احلجاَج 

ووح�سَته، والدنيا وزواَلها، والآخرَة واأهواَلها، وكرثة ذنوبه، واأن�سد الأبيات ال�سابقة. 

الأبيات يف ذيل الأمايل: )))، 2))، وجمهرة الن�سب لبن الكلبي 2/)).  

))( البيتان يف �رشح نهج البالغة )/))). 

ة: �سعر الراأ�ض، بالك�رش اإذا كان فوق الوفرة. وبال�سم اإذا اأمل باملنكب اأو جاوز �سحمة الأذن. الزعر يف �سعر الراأ�ض:  مَّ
))( اللِّ

عِر وبقي �َسِكرُيُه. ٌق؛ وذلك اإذا ذهبت اأ�سول ال�سَّ ٌة وَتَفرُّ ِقلٌَّة ورقَّ
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ـ 4 ـ

]الخفيف[ وقال اأي�سًا))(:  

ــاٍر ــنَ ـــُت الـــعـــراَق َوْهــــي َك ـــْي ــد اأَتَ ياِط)2(1 ق الرِّ م��ث��َل  ت��ل��وُح  ذك���ور  م��ن 

ِقــــْرٍن ــا كــــلُّ  ــه ــوَق ف ــَج  ــي ــاج ــن الأَبَاِطي))(2 وع كالُح�َشاِم  الحد  با�شل 

فيها ـــَة  ـــن ـــش الأ� ــــرى  ت ورمـــــــاٍح  َوَراِط))(3  ي���وٍم  ك��ل  كالم�صابيِح 

فيها ــْيــد  والــ�ــشِّ الــمــلــوَك  فــقــتَــْلــُت  ��راِط4   ث���م غ���ادرتُ���َه���ا ك��ِم��ْث��ِل ال�����صِّ

 ـ 5 ـ

]الطويل[ قال))(: 

بكْتِبُكْم الر�شول  جاء  لقد  لََعْمِري  فتطبُع 1  ــَوى  ــْط تُ ثــم  تُــْمــَلــى  قراطي�َض 

ــٌن وغــلــَظــٌة ــي ــاٌب اأتـــانـــي فــيــه ل ــت تنَفُع2 ك اللُّبِّ  لذي  والذكرى  ـــْرُت  وُذكِّ

ـــــْوٌر تـَـْعــتـَـِريــنــي َكــثــيــَرٌة فــاأمــنَــُع3 وكــانــت اأُُم ِحــيــنــاً  اأْعـــتَـــلُّ  اأَْو  ـــُخ  َفـــاأَْر�ـــشَ

عليِهُم عــذاٍب  من  �شوطاً  كنُت  اإذا  مْطَمُع)6(4  بالمنافع  عندي  يك  ولــم 

ي�شخطونه اأو  النا�ض  بــذاك  اأير�شى  فاأُْقَذُع))(5  اأَُلُم  اأَْم  ِفْيِهْم  اْحــَمــُد  اأَُم 

ِجْئتَُها ــَن  ــْي ِح جئتُها  ـــاَلٌد  ِب َوَكــــاَن  ــَمــُع6  ــْل ـــَراِن الــــَعــــَداَوِة تَ ـــي ـــلُّ ِن ــا ُك ــَه ِب

))( الأبيات يف حما�سة الظرفاء )/)))، ))).

)2( الري�ط: جمع ريطة؛ وهي املالءة اإن ك�نت قطعة واحدة ومل تكن لفقني.

بَّط.
))( العناجيج: مفردها عنجيج؛ وهي جياد اخليل. والأباطي: �سفة للح�سام من�سوب اإىل الإبط لأنه ُيَتاأَ

))( الوراط: اخلديعة والغ�س.

))( كتب عبد امللك اإىل احلجاج ي�ستنكر تبذيره لأموال امل�سلمني، فرد عليه احلجاج بهذه الأبيات.

الأبيات يف البداية والنهاية )/26) وتاريخ ابن ع�ساكر 2)/)))، ))).  

)6( يف تاريخ ابن ع�ساكر: )يف املنافع(.

تعرتيني: تغ�ساين. الر�سخ: ك�رش الراأ�ض؛ وي�ستعمل الر�سخ يف ك�رش النوى والراأ�ض للحيات وغريها.  

))( يف تاريخ ابن ع�ساكر: )بذلك( مكان )بذاك(.

كلمة )اأم( التي يف اأول ال�سطر الثاين مل تقع موقعًا ح�سنًا؛ فهي �سائرة وزنًا ونحواً، والأ�سل اأن تكون همزة فقط.  

Thaqeef_Book.indb   365 24/5/10   2:45 PM



366

اأََزْل ولم  َعِلْمَت  ما  منها  فقا�َشْيُت  َرُع))(7  �شْ اأُ بالمْوِت  ِكْدُت  حتى  اأ�شارُع 

�َشِمْعتُها َقْد  َرْجَفٍة  ِمْن  اأَْرَجُفوا  َوَكْم  ُع8  ـــَروَّ يُ ا  ـــاَر ممَّ َط ــِرْي  ــْي َغ ـــاَن  َك ـــْو  َولَ

نهاتهم بــاإْحــَدى  وا  َهمُّ اإذا  ــُت  َوُكــْن اأتََقنَُّع)2(9  ول  راأ�ــشــي  لهم  ح�شرُت 

منُهُم �شناديُد  عني  يَــَذْر  ــْم  لَ َفَلْو  بُع))(10  واأَ�شْ ــاٌب  ذئ اأع�شائي  َم  تق�شَّ  

ـ 6 ـ

]الطويل[  جرى الحجاج على �سجيته فذم العدل ومدح الَجْوَر ))(:  

يكن واإن  هــان  ال�شلطان  عــدل  اإذا  ـــه نـُــْبـــاَل1  لــــدى جـــــوره اأمـــــر فـــــاإن ل

و�شلٍة راأٍي  َعــْجــُز  اإل  الــعــدُل  ومــا  ـــيـُــوِرثـُــه ذل2َّ  اأخــــي عــــدٍل �ـــشَ ـــل  وك

ـ 7 ـ

]الطويل[ قال الحجاج))(:  

را�ــشــيــاً  
َ
ــي ــنِّ ع اهللَ  لــقــيــُت  ــا  م اإذا  هناِلِك)6(1  فيما  النف�ِض  �شفاء  فــاإن 

))( يف تاريخ ابن ع�ساكر: )اأ�رشع( مكان )اأ�رشع(.

)2( يف تاريخ ابن ع�ساكر: )هناتهم( مكان )نهاتهم(.

))( يف تاريخ ابن ع�ساكر: )يذد( مكان )يذر(.

))( البيتان يف اأنوار الربيع )/)2.

))( كتب احلجاج اإىل الوليد بن عبد امللك ُيْعِلُمه مبا يقا�سيه من �سدة املر�ض و�سوء احلال فقال: اأما بعد، فقد كنت اأرعى 

ق، وقد نزل   كل مُمَزَّ
َّ
ق املرِعي غنمك اأحوطها حياطة النا�سح ال�سفيق ِبَرعيَّة موله، فجاء الأ�سد فبط�ض بالراعي، وَمزَّ

مبولك ما نزل باأيوب ال�سابر، واأرجو اأن يكون اجلبار اأراد بعبده غفرانًا خلطاياه، وتكفرياً ملا حمل من ذنوبه، ثم كتب 

يف اآخر الكتاب الأبيات ال�سابقة، ويقال اإن احلجاج كان قد راأى يف منامه اأن عينيه قلعتا، فطلََّق هنَد بنَت املهلب وهنَد 

بنَت اأ�سماء بن خارجة، فلم ين�سب اأن جاءه نعي حممد اأخيه يوم مات ابنه حممد، فقال: واهلل هذا تاأويل روؤياي من قبل، 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، حممد وحممد يف يوم واحد! ثم اأن�ساأ قائاًل: )ح�سبي ... الأبيات(.

الأبيات للحجاج يف: ذيل الأمايل والنوادر )))/2)) والأبيات ))، 2، )( يف وفيات الأعيان 2/)) وله اأي�سًا عند   

ابن الكلبي يف جمهرة الن�سب 2/)) والبيتان الأول والثاين يف: البيان والتبيني)/60 والتذكرة احلمدونية )/)26 

والتعازي واملراثي: 200 والبيت الثاين يف ربيع الأبرار ون�سو�ض الأخبار )/)))، ومن دون عزو يف حما�رشة الأبرار 

.(((/2
)6( يف التذكرة احلمدونية وكامل املربد: )اإذا كان رب العر�ض(. وعند ابن خلكان: )�رشور النف�ض(. ويف التعازي واملراثي: 

)ربي م�سلمًا فاإن جناة(.

Thaqeef_Book.indb   366 24/5/10   2:45 PM



367

َميٍت كــلِّ  مــن  اهلل  ــاُء  ــق ب فح�شبي  هاِلِك))(2  كل  من  اهلِل  حياُة  وح�شبي 

قبَلنا كان  َمْن  الموَت  هذا  ذاق  لقد  ــِك3  ذِل بعد  من  الــمــوَت  نــذوُق  ونحن 

محبٍَّب بــذكــٍر  فــاذكــْرنــي  ــتُّ  ِم ــاإن  ف م�شالكي4  ر�ــشــاك  فــي  جماً  كــان  فقد 

بــدعــوٍة ــ�ــشــالِة  ال ــــِر  ُدبْ فــفــي  واإل  ماِلِك5  ــار  ن فــي  الم�شجوُن  بها  يَُلقَّى 

ــاً ــت ــيِّ َوَم ــاً  ــيّ َح اهلِل  ـــاَلُم  �ـــشَ ــَك  ــْي ــَل َع ــا تـَـْحــيَــا َعــِتــْيــقــاً ِلــَمــاِلــِك6  ــِد َم ــْع ــن بَ وم

ـ 8 ـ

]الخفيف[  قال الحجاج)2(:  

ــوِنــي اأَيْــاأَ�ــشُ ـــْد  َق الــِعــبَــاَد  اإن  َربِّ  ــُم  ــي ــِظ ــــَداَة َع ــــَغ ــــَك ال َوَرَجــــاِئــــي لَ

*****

ـ 1 ـ

]الطويل[ ومما ين�سب اإلى الحجاج))(:  

لَْيَلٍة ُطـــوَل  فيا  ِمــنِّــي  َحِكي  تَ�شْ ـــاإِْن  ِجف ــرَّ ــَف ــُم ال ــاِء  ــبَ ــَق ــال ك فيها  ــِك  ــتُ ــرْك ت

ـ 2 ـ

]المتقارب[ وين�سب اإلى الحجاج))(:  

))( يف البيان والتبيني: )ح�سبي ثواب اهلل ..... بقاء اهلل(. يف التذكرة احلمدونية وكامل املربد: )ح�سبي ..... وح�سبي 

رجاء(. ويف التعازي واملراثي وعيون الأخبار: )ح�سبي حياة ..... وح�سبي بقاء(.

)2( قاله احلجاج حينما �سمت به النا�ض وهو يف �سكرات املوت.

البيت يف ذيل الأمايل والنوادر: ))) وعند ابن الكلبي يف جمهرة الن�سب 2/)).  

))( البيت يف امل�ستطرف )/))) للحجاج، وهو ل�سحيم عبد بني احل�سحا�ض يف ديوانه: )). وهو يف الل�سان )يزن( مع 

بيت اآخر لعبد بني احل�سحا�ض.

))( الأبيات يف الب�سائر والذخائر 2/)2، ومل اأعرث عليها يف م�سدر اآخر، ويبدو اأنها لي�ست للحجاج بن يو�سف الثقفي 

ذلك اأن �سخ�سية عائ�سة جمهولة وغري معروفة، وكذلك �سخ�سية الإمام، ول ميكن اأن يكون املق�سود بعائ�ض عائ�سة اأم 

املوؤمنني، واأن الإمام هو علي بن اأبي طالب، ول ميكن اأن يكون قائلها احلجاج بن يو�سف؛ ذلك اأن احلجاج مل يولد 

اإل �سنة0)هـ اأو))هـ!!. وما اأرجحه اأن يكون القائل هو احلجاج بن غزية الأن�ساري، اأحد بني النجار، فقد كان 
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ــالــخــالِف ب تــعــجــلــي  ل  اأعـــائـــ�ـــضَ  ــْر1  ــَط ــَم يَــــاُح َوِمـــْنـــِك ال فــمــنــِك الــــرِّ

ــــاِم ِبــَقــْتــِل الإم ـــــــْرِت  اأََم ـــــِت  ـــا اإنَّــــــــه َقــــــْد َكـــَفـــْر2 واأن ـــن ــــِت ل ــــل وق

ـــِه ـــِل ـــْت َق فـــي  اأطـــعـــنـــاِك  ـــحـــن  ون ــــــــْر3  ـــا َمـــــــْن اأََم ـــدن ــــه عـــن ــــُل ــــاِت وق

ـ 3 ـ

]الرجز[ وين�سب اإلى الحجاج))(:  

غـــبـــاُرهـــا  �ـــشـــاطـــعـــاً  ـــــراهـــــا  ت اأمــــــــا   1

ــــا ــــاُره ج ــــزعــــمــــون  ي ـــمـــا  ـــي ف واهللُ   2

ـــا  ـــاُرَه ـــَج اأْح ـــَدَعـــْت  َوَهــــــْت َو�ـــشَ ــد  ــق ف  3

اأطــــيــــاُرهــــا مـــعـــاً  مــنــهــا  ـــــــَرْت  ـــــــَف َونَ  4

َدَمــــــاُرَهــــــا  َكــــْعــــبَــــِتــــِه  ــــن  م َوَحــــــــــاَن   5

ـــا ـــاُره ـــت ـــش اأ� ـــاً  ـــع م ــا  ــه ــن م ــــــْت  َق ــــــرِّ وُح  6

ــــــاُرهــــــا)2( ون نـــفـــُطـــهـــا  عــــالهــــا  ـــمـــا  ل  7

ـ 4 ـ

]الب�سيط[  وين�سب اإلى الحجاج))(:  

�سديداً على عثمان  حتى قال: واهلل لو مل يبق من عمره اإل ما بني الظهر والع�رش لتقربنا اإىل اهلل بدمه. انظر: اأن�ساب 

الأ�رشاف )/)/)6).

اآخره،  عن  زمزم  بئر  على  الذي  احلائط  ان�سدع  حتى  باحلجارة  احلرام  اهلل  بيت  يرمون  واأ�سحابه  احلجاج  يزل  مل   )((

وانتق�ست الكعبة من جوانبها، ثم اأمرهم احلجاج فرموا بكيزان النفط والنار حتى احرتقت ال�ستارات كلها ف�سارت 

رماداً، واحلجاج واقف ينظر يف ذلك، فن�سب اإليه. الفتوح لبن اأعثم 6/))6.

هذه الأبيات ن�سبت اإىل احلجاج يف م�سدر موؤلفه �سيعي، وهو ما ل ُيطماأن اإليه يف �سحة ن�سبتها اإىل احلجاج؛ ف�ساًل   

عما فيها من ف�ساد العقيدة وخوائها، وجتروؤ على الكعبة وا�ستهتار بهدمها، لذلك ل ميكن الت�سليم ب�سحة ن�سبتها اإىل 

احلجاج.

)2( النفط: اأداة تعمل من النحا�ض، يرمى فيها بالنفط والنار. جمع النفط: النفاطات.

))( البيتان لعبيد بن اأيوب العنربي مع اأبيات اأخرى يف منتهى الطلب )/))2 وله اأي�سًا يف اأ�سعار الل�سو�ض واأخبارهم: 
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واجتََهُدوا الأعــداُء  حلَف  قد  ربِّ  يا  ـــداِر1  ال �شاكني  ــن  م ــي  ــن اأن ــْم  ــُه ــانَ ــم اأي

ــُم ــُه ــَح َويْ عــمــيــاَء  على  اأيــحــلــفــون  ـــاِر2  ــِو َغـــفَّ ــف ــع ــْم بــعــظــيــِم ال ــه ــنُّ مـــا ظ

ـ 5 ـ

وين�سب اإلى الحجاج))(: ]الطويل[ 

م�شى)2( اإذا  بَْختَريٌّ  المَحيَّا  جميُل 

دَّ يزيد:  َ
�ِشنَاُق))(َفر الَمْنِكبَْيِن  ْرع �شخم  الدِّ  وفي 

*****

َلَة الثََّقفّي))( ُخَفاُف بن نَ�شْ

]الكامل[  قال))(:  

22)، 0)) وربيع الأبرار )/))) وهما يف وفيات الأعيان 2/)) لعبيد بن �سفيان الُعْكلي )قال: وكان احلجاج 
ين�سد يف مر�ض موته هذين البيتني( وهما لعبيد بن �سفيان اأي�سًا يف مراآة اجلنان وعربة اليقظان: )))، وهما يف بهجة 

املجال�ض 20/2) من دون عزو.

والبيتان للحجاج يف حياة احليوان: 0)) وله اأي�سًا يف تاريخ ابن ع�ساكر 2)/))).  

))( ملا اأُدِخل يزيد بن املهلب اأ�سرياً على احلجاج، قال احلجاج �سدر البيت، فقال يزيد عجزه.

البيت يف الل�سان )بخرت( للحجاج، وهو يف الأغاين ))/)6 للمغرية بن حبناء، ولئن كان �ساحب الل�سان قد ن�سبه اإىل   

احلجاج؛ فاإن الذي يبدو يل اأنه للمغرية بن حبناء، واأن احلجاج متثل به ملا اأُْدِخل عليه يزيد بن املهلب، وكان َيْخِطُر يف 

ِم�ْسَيِتِه، دل على ذلك ما ذكره اأبو الفرج من اأن احلجاج قال حني راأى يزيد: »لعن اهلل املغرية بن حبناء حيث يقول: 

جميل املحيا... ثم متثل يزيد ببيتني اآخرين للمغرية«.

)2( يف ابن ع�ساكر: )خلف( مكان )حلف( وعند ابن خلكان وابن ميمون: )النار(. ورواية ال�سطر الثاين يف تاريخ ابن 

ع�ساكر: )باأنني رجل من �ساكني النار(.

ار(. وعند ابن خلكان: )بقدمي( مكان )بعظيم(. ))( يف ابن ع�ساكر: )ما علمهم بكثري العفو غفَّ

وعند ابن ميمون ويف ربيع الأبرار: )ما علمهم(.  

))( هو خفاف بن ن�سلة بن عمرو بن بهدلة الثقفي، وفد اإىل النبي  واأن�سده، انظر ترجمته يف: اأ�سد الغابة 2/)))، 

والإ�سابة )/))) رقم ))22، ونهاية الأرب ))/6)).

))( روي اأن النبي  قعد يف م�سجده ذات يوم، فقدم عليه خفاف بن ن�سلة بن عمرو بن بهدلة الثقفي واأن�سده الق�سيدة؛ 

الأرب  نهاية  يف  كاملة  الأبيات  كاحلكم«.  ال�سعر  من  واإن  كال�سحر،  البيان  من  »اإن  وقال:  اهلل  ر�سول  فا�ستح�سنها 

))/6)). والأبيات ))، )، )، 6(، يف الإ�سابة )/))). والبيتان ))، )( يف منح املدح: ))، والوايف بالوفيات 
))/))) ثم اأ�ساف املحقق بعد ذكر ا�سم ال�ساعر البيتني ))، 6( يف ))/0)) نقاًل عن الإ�سابة.
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َجى الدُّ  
َ
ِبي الَقُلو�ُض  َمِت  تََحطَّ َقْد  َكْم  ـــَواِت1  ـــَل ـــَف ـــٍر ِمــــَن الْ ـــْف فــي َمــْهــَمــٍه َق

ــْوِريــ�ــِض لـَـْيــ�ــَض ِبــَقــاِعــِه ــتَّ ـــاِت َوالأََزَمـــــــاِت2 ِفـــلٍّ ِمـــَن ال ـــنَ ــن الإِ�ـــشْ ــٌت م ــْب نَ

ــاِعــٌد ُمواِت))(3 اإِنِّــــي اأَتـَــانـــي فــي الــمــنــاِم ُمــ�ــشَ  
َّ
ــي ل كــان  َوْجــــَرَة  ِجــنِّ  مــن 

ــاً ــي ــاِل ــيَ َولَ ــاً  ــي ــاِل ــيَ لَ اإلـــيـــَك  ــو  ــدع باآِت)2(4 ي ل�شُت  ـــال:  وق ـــــَزاأَلَّ  اْح ثــم 

بََمْتِنَها ـــرَّ  اأَ�ـــشَ ــًة  ــيَ ــاِج نَ ــُت  ــْب ــَرِك َف ــتُّ بــه عــلــى الأََكــــَمــــاِت5  ــح َجـــْمـــٌر ت

َجاِهداً المِدينَِة  اإلــى  َوَرْدُت  َحتَّى  الــُكــُربَــاِت6  َفـــتَـــْفـــِرَج  اأراَك  كيما   

*****

ربيعة بن اأمية بن اأبي ال�شلت الثقفي

ـ 1 ـ

]الوافر[ قال))(:  

ــٌر ِمـــْن ِجــــْذِم َقــْيــ�ــٍض ــ�ــشَ ــْع ــــا َم ـــَواُء1 واإن ـــشَ ــبَــتُــُهــْم � ــا َوِنــ�ــشْ ــنَ ــتُ ــبَ ــشْ ــ� ــِن َف

ــا ــن ــْي ــَل َع َوبَــــنَــــْوا  ـــــا  ـــــاوؤُن اآبَ ُهــــُم  َماُء2  ال�شَّ ــــضِ  الأْر� على  بُــِنــيَــْت  َكــَمــا 

ـ 2 ـ

]الطويل[ وقال))(:  

ــا ــنَ ــاإنَّ ف اإيـــــاٍد  ــن  م ــاً  ــيّ ح تَـــُك  واإن  بـَـُقــوا1  وَمـــا  بَِقينَا  مــا  ــَواٌء  �ــشَ وَقــْيــ�ــشــاً 

ِبَطانًة ـــّراً  ُط الــنــا�ــِض  ــاُر  ِخــي ــْحــن  ونَ بَُقوا2  ُهــُم  اإن  لنا  خــْيــٌر  ـــْم  وُه ِلَقي�ٍض 

*****

ٌ( مكان )م�ساعد( و)يف الأمور( مكان )كان يل(. ))( يف الوايف بالوفيات ومنح املدح: )خمربِّ

)2( احزاأل البعري: ارتفع، واجلبل: ارتفع فوق ال�رشاب، وال�سيء: اجتمع.

))( البيتان يف ربيع الأبرار )/))).

))( البيتان يف الأغاين )/)2) من�سوبة للقا�سم برواية الأخف�ض عن ثعلب، وذكر الزبري اأنها لأمية.

Thaqeef_Book.indb   370 24/5/10   2:45 PM



371

عبد الرحمن بن اأم الحكم66هـ))(

ـ 1 ـ

]الطويل[ قال)2(:  

ُعـــاَللـَــٍة ذو  ـــُه  ـــْريُ َج ــٌم  ــزي ه ـــضُّ  ـــ� الُح))(اأََج �شَ الَعنَاِجيِج  في  َخْيٌر  وذلــك 

ـ 2 ـ

]الخفيف[ قال))(:  

مــريــئــاً ـــَت  ـــِربْ ـــشَ � ــمــا  ب هــنــيــئــاً  ل  َكِريِم))(1  ــَر  ــي وغ ــراً  ــاِغ ــشَ � ـــْم  ُق ـــمَّ  ثُ

بالَعْيـ يــوِمــ�ــُض  الــنــديــَم  اأحـــبُّ  ل  النديِم)6(2  لِعْر�ِض  انت�شى  ما  اإذا  ـن 

))( عبد الرحمن بن عبد اهلل بن اأبي عقيل، اأبو �سليمان، وقيل: اأبو مطرِّف، اأحد الأمراء يف الع�رش الأموي، اأمه اأم احلكم 

اأخت معاوية بن اأبي �سفيان، ولد يف عهد النبي ، وهو الذي يقال له ابن اأم احلكم، فن�سب اإىل اأمه.

))هـ، ف�ستا يف  ، غزا الروم �سنة  اإن له �سحبة، و�سلى خلف عثمان   حديثا مر�ساًل، وقيل:  روى عن النبي   

اأر�سهم، وغلب على دم�سق، ملا خرج عنها ال�سحاك بن قي�ض اإىل َمْرج َراِهط اإىل البيعة ملروان بن احلكم، ا�ستعمله خاله 

َمْد �سريته، فاأخرجه اأهل الكوفة فعاد اإىل ال�سام. ه الكوفة بعد موت زياد �سنة ))هـ، فاأ�ساء ومل حُتْ معاوية فولَّ

ُكويِن فمنعه من  وله معاوية م�رش بعد اأخيه عتبة بن اأبي �سفيان، فلما كان على مرحلتني خرج اإليه معاوية بن َخِديج ال�سَّ  

دخول م�رش، وقال له: ارجع اإىل خالك، فلعمري ل ت�رش فينا �سرَيَتَك بالكوفة. فرجع، ووله معاوية بعد ذلك اجلزيرة، 

فا�ستمر فيها اإىل اأن مات معاوية، تويف اأول خالفة عبد امللك بن مروان.

انظر ترجمته يف: الإ�سابة ))62، واأ�سد الغابة )/2))، واأعالم الزركلي )/2))، العقد الفريد 6/)))، كامل   

املربد )/)).

)2( البيت يف الل�سان )هزم( لبن اأم احلكم.

ة. الهزمي: ال�رشيع الوقع. ُة: الُبحَّ : َكِدُر ال�سوت. واجَل�سَّ ))( اأََج�ضُّ

الأغاين  ويف  ن�سبة،  دون   (6(/( املربد  كامل  ويف  احلكم،  اأم  بن  الرحمن  لعبد   (((/6 الفريد  العقد  يف  البيتان   )((

))/))) ن�سبهما لأبي العطاء ال�سندي.
))( يف الكامل: )ُكْل هنيئًا وما �رشْبَت مريئًا(. 

)6( الإميا�ض: تفتح الربق وملحه؛ يقال: اأوم�ست املراأة اإذا ابت�سمت، واإمنا ذلك ت�سبيه للمع ثناياها بتب�سم الربق. فاأراد اأنه 

فتح عينه ثم غم�سها بغمز. 
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ـ 3 ـ

]الطويل[ وقال اأي�سًا))(:  

وبينَها ــي  ــاف الأث بين  ــرى  تَ ــٍض  وكــاأ� اأَبَاِن)2(1  اأمَّ  ــُت  ــاَزْع نَ قد  الَعْيِن  ــَذى  َق

ِريُحَها يعبق  حين  �شاِربَْيها  تـَــَرى  ويعتدلن))(2  ـــاً  ـــان اأحـــي يــمــيــالِن 

ماجٍد ـــاأروَع  ب الوا�شي  ذا  ظــنُّ  فما  يلتقياِن))(3  حــيــن  َخــــْوٍد  وعـــــذراَء 

اأكن ولــم  عمٍرو  اأُمُّ  اأخــاهــا  دعتني  ــاِن4  ــب ــل ــا ِب ــه ـــا ولـــم اأر�ـــشـــْع ل ـــاه اأخ

بيننا كــان  ــا  م بعد  ــا  ــاه اأخ دعتني  ـــــوان5  ـــــر مــــال يــفــعــل الأخ مـــن الأم

ـ 4 ـ

]الب�سيط[ قال))(:  

)/)) و)/)2) والأبيات  6/)))، وكذلك يف كامل املربد  الفريد  العقد  اأم احلكم يف  الرحمن بن  لعبد  الأبيات   )((

الثالثة الأوىل يف البيان والتبيني )/))) من�سوبة لعبد الرحمن بن احلكم بن اأبي العا�ض بن اأمية بن عبد �سم�ض؛ �ساعر 

قر�سي اإ�سالمي، كان �ساحب �سرية ح�سنة حممودة، والبيتان ))، )( يف اأدب الكاتب: ))) ن�سبا اإىل عبد الرحمن؛ 

قالهما ي�سبب يف امراأة اأخيه مروان بن احلكم، وهما يف الكامل دون ن�سبة )/)6).

)2( الكاأ�ض: اخلمر . قذى العني: مثل يف ال�سغر والقلة واخلفاء ي�سف بها �سدة �سفائها. اأم اأبان: هي ابنة اأبي �سفيان، وهي 

التي ن�سب اإليها عبد الرحمن بن اأم احلكم.

))( يف الكامل: )حني يعتورانها(.

))( يف الكامل: )بداء خود(.

اخلود: الفتاة احل�سنة اخللق ال�سابة. وقيل: اجلارية الناعمة.  

))( روي اأن اأعرابيًا كان له ابنة عم ذات ح�سن وجمال فتزوج بها، وكان ابن اأم احلكم عاماًل ملعاوية بن اأبي �سفيان، وبلغ 

ابن اأم احلكم ح�سنها وجمالها، فاأر�سل اإىل الأعرابي، وقال له: هل لك �سلو عن زوجتك ورغبة يف طالقها؟! فقال 

الأعرابي: ل واهلل ما اأ�سلو عنها، ول اأفارقها اإل اإذا فارقت روحي ج�سدي. فحب�سه ابن اأم احلكم، و�سيق عليه، وكان 

له اإبل و�سويهات، فاأنفقهن عليها حتى نفد ما معه، و�سق به احلال، فطلقها على جهد جهيد، وو�سل عند معاوية وق�ض 

عليه خربه، فكتب معاوية اإىل ابن احلكم ووبخه، وزجره ونهاه، وقال يف اآخر الكتاب: 

اأعرفه ل�ْسُت  عظيمًا  اأمـــراً  زاِنركبت  ـــِرىٍء  اْمٍ ــْوِر  َج من  اهلل  اأ�ستغفر 

فلما و�سل الكتاب اإىل ابن اأم احلكم قراأه، فما و�سعه اإل اأن �سريها اإىل معاوية، وكتب الأبيات ال�سابقة. فلما مثلت   

بني يدي معاوية فاإذا هي اأح�سن النا�ض جماًل وكماًل، فقال: يا اأعرابي هل ت�سلو عنها؟ فقال: اإذا فرقت بني راأ�سي 

وج�سدي. فقال معاوية: اختاري؛ الأعرابي اأو ابن اأم احلكم اأو اأنا! فقالت: الأعرابي! فاأخذها الأعرابي وهو يقول:

كربته عــنــد  بــعــمــرو  بالنارامل�ستغيث  الرم�ساء  مــن  كامل�ستغيث 
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َفــَقــْد الموؤمنيَن  ــَر  ــي اأَِم تـَـْحــنَــثَــنَّ  ل  مَكاِن))(1  َواإِ ــٍق  ِرْف في  نـَــْذَرَك  ــُت  ــْي اأَْوَف

اأعجبني حين  حــرامــاً  ركــبــُت  ــا  وم اِني!)2(2  يُت با�شم الخائِن الزَّ فكيف �ُشمِّ

ــُه لَ �شبيَه  ل  ــٍه  ــوج ب ـــُت  ـــي اأُِت وقـــد  اإن�ٍض ومن جاِن))(3  النا�ض من  فيما يرى 

َفْت ْن ُو�شِ ُر عنها الو�شُف اإِ ـــرٍّ واإعـــــالِن4 حوراُء يَْق�شُ ـــشِ ـــي � ــــــوُل ذلــــك ف اأق

وَرتَها �شُ ْرَت  اأَبْ�شَ لَْو  فاإنََّك  فاعُذْر  ــاِن5  ــشَ ــ� ــاُل اإِن ــثَ ــم ــــِذِه ت ـــا ه ــَت َم ــْل ــُق لَ

ـ 5 ـ

قال عبد الرحمن بن اأم الحكم يعير عمرو بن العا�ض بفراره من علي يوم �سفين))(:   

]الوافر[  

�َشْهٍم َقــبــيــِل  عــمــرو  عــمــرو  ــا  ي األ  ــوِن1  ــنُ ــُج ال َذا  ــَك  ــابَ ــش اأ� ـــبٍّ  ِط ـــــْن  اأَِم

فيه اأ�ــشــبــْحــَت  الـــذي   
َ
الــبــْغــي َدِع  ـــُه لَــِعــيــُن2  ـــاِحـــبُ  �ـــش

َ
ـــي ـــْغ ـــبَ ـــــاإن ال ف

ٍّ
َعــلــي ـــْن  ِم َك  بنف�شِ ـــْهـــُرْب  تَ ـــم  األ ــُن3  ــي ــِن ــشَ ـــا � ـــَه ــــــت ِب ــٍن واأن ــي ــفِّ ــش ــ� ب

الــمــنــايــا تـــالِقـــيَـــَك  اأن  ـــــــَذاراً  ِح  �ـــشـــيـــدِرُكـــُه الـــَمـــنُـــوُن4 
ً
وكــــل فــتــى

اإلَّ ــك  ــي عــل ــن  ــي ــب ــائ َع ــا  ــن ــشْ ــ� ول اأ�ــشــتَــِكــيــُن5  ل  اإِنَّـــــِنـــــي  ـــَك  ـــوِل ـــق ل

انظر: م�سارع الع�ساق 2/))، واملمتع يف �سنعة ال�سعر: 2))  

الأبيات لعبد الرحمن بن اأم احلكم يف ))، )، )( يف امل�ستجاد من فعالت الأجواد. والأبيات ))، 2، )، )( له يف   

م�سارع الع�ساق 2/))، 6). والبيتان له )2، )( عند النه�سلي يف املمتع يف �سنعة ال�سعر: 2)).

))( يف م�سارع الع�ساق: )ويف بعهدك اليوم يف رفق واإح�سان(.

قوله )يف بعهدك( يف م�سارع الع�ساق، الوجه اأن يكون: )ِف( اأمر من: وفى؛ اأ�سبع الك�رشة فتولدت منها ياء.  

)2( املمتع يف �سنعة ال�سعر: )اجلائر(.

))( يف م�سارع الع�ساق واملمتع يف �سنعة ال�سعر: 

بها خفاء  ل  �سم�ٌض  تاأتيك  ــن جــاِنو�سوف  ــ�ــضٍ وم اأبــهــى الــربيــة مــن اإن

))( الأبيات يف �رشح نهج البالغة 2/))2. 
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ـ 1 ـ

]الطويل[ وين�سب اإلى عبد الرحمن بن اأم الحكم))(:  

ى َق�شَ اإذا  يوماً   
ِّ
الــَمــاأِْتــي الَحَكِم  ُد)2(على  ويَْق�شِ يـَــُجـــوَر  األّ  ــُه  ــتَ ــيَّ

ــ�ــشِ َق

 ـ 2 ـ

]الرمل[ وين�سب اإليه اأي�سًا))(:  

ــــُت لـَــَهـــا ــــاَزْخ ــــب ــــتَ َفـــــتَـــــبَـــــاَزْت َف
الَْوتَْر))( يَ�ْشتَْنِجي  ــَجــاِزِر  ال ِجْل�َشَة 

*****

عبد الرحمن بن َعتَّاب الثقفي))(

]الرجز[ قال)6(:  

2/)2 وابن   ،(((/( )/6) واملحت�سب  )/))) و�سيبويه  2/))2 واملغني  النحو  البيت يف الأ�سباه والنظائر يف   )((

يعي�ض )/))، )) واخلزانة 6/)))، )))، ))) والل�سان )ق�سد(.

وقد ن�سب اإىل عبد الرحمن بن اأم احلكم، واإىل اأبي الّلّحام التغلبي.  

)2( املعنى: اأنه على احلكم اأن يلتزم عدم اجلور يف احُلْكم؛ بل يعدل.

))( قال �ساعد البغدادي: »اأن�سده الأ�سمعي لعبد الرحمن بن اأم احلكم ي�سف امراأة اأخرَجْت �سدرها، واأدخلت ظهرها، 

ورفعت عجيزتها، فانحنى هو ليطاأها، فقال يذكر ذلك«. والبيت يف الف�سو�ض )/)6) لعبد الرحمن بن اأم احلكم 

الثقفي، ون�سبه ابن منظور يف الل�سان )بزخ( و)بزا( لعبد الرحمن بن ح�سان، والبيت عند ابن جني يف اخل�سائ�ض )/) 

من دون عزو، وهو يف ديوان عبد الرحمن بن ح�سان بن ثابت: )2 وقبله بيت هو: 

ــــَة هـــل َنــبَّــْهــُتــَهــا ــــيَّ ُعــَجــْر�ــســائــال َم ِذْي  ـــَعـــْرٍد  ِب ــِل  ــْي ــلَّ ال ــــَر  اآِخ  

))( يف الل�سان: )جل�سة الأع�رش(.

الَبزا: خروج ال�سدر ودخول الظهر. والأْبَزُخ: الذي يف ظهره انحناء؛ �سبه جلو�سه وراءها، بجلو�ض اجلازر ي�سلخ   

اجللد، وي�ستخرج الع�سب ليعمل منه َوَتراً.

))( عبد الرحمن بن عتاب بن اأ�سيد بن عالج بن اأبي �سلمة بن عبد العزى بن غرية بن عوف بن ثقيف، قتل يوم اجلمل، 

فوقف عليه علي بن اأبي طالب وقال: »هذا يع�سوب قري�ض! جدعت اأنفي، و�سقيت نف�سي«. واأمه جويرية بنت اأبي 

باليمامة،  اليوم  َن�رْشٌ، وفيها خامته، فطرحها ذلك  يوم اجلمل، فاختطفها  الرحمن  يد عبد  جهل بن ه�سام، وقطعت 

اأن الذي قتله جندب بن زهري الغامدي، قال: لقيني ابن الزبري وعليه وجه من حديد،  فعرفت يده بخامته، وزعموا 

ناين عنه، وجاوزته اإىل عبد الرحمن وهو يرجتز فقتلُته. من ولده �سعيد بن عبد الرحمن وحممد بن عبد  فطعنته، فنزل �سِ

الرحمن، واأمهما بنت اأبي اإهاب بن عزيز؛ انظر: ن�سب قري�ض: ))).

)6( الرجز يف ن�سب قري�ض: )))، والل�سان )ولول(.
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ــــــــَوْل))( ــاٍب و�ــشــيــفــي َولْ ــــا ابـــن َعـــتَـّ اأن  1

ــْل ــلَّ ــج ــم ال الــجــمــل  ــــَد  ــــْن ِع ــــوُت  ــــم وال  2

*****

عبد اهلل بن اأراكة الثقفي)2(

ـ 1 ـ

]الكامل[  قال ابن اأراكة))(:  

عــمــُرو يَـــــوؤُْب  ولـــم  ـــِزيُّ  ـــَغ ال اآَب  ـــُر1  ـــقـــب ال ِبــــــــِه  َواَرى  مـــــا  هلِل 

ــوا ــَزلُ نَ اإْذ  ــيــَفــاِن  لــلــ�ــشِّ َعـــْمـــُرو  ــا  ي الَجْمُر))(2  لََها  ذكــا  حين  ــْرِب  ــَح وال

اإَذا الـــِكـــراِم  ــْرِب  لــلــ�ــشَّ ــُرو  ــْم َع ــا  ي الَخْمُر))(3  ِت  وَعــــزَّ الــ�ــشــتــاُء  اأََزَم 

ــَرِعــِه ــْحــُت بــعــَد اأخـــي وَمــ�ــشْ ــبَ الَك�ْشُر)6(4 اأ�ــشْ َجــنَــاَحــُه  ــاَن  خ ْقِر  كال�شَّ

ـ 2 ـ

]الطويل[  قال ابن اأراكة))(:  

))( ولول: ا�سم �سيفه كما ذكر ابن منظور يف الل�سان )ولول(.

)2( مل اأقع له على ترجمة، و�سعره ي�سي باأنه �ساعر ثقفي عا�ض يف الع�رش الأموي.

))( قال عبد اهلل بن اأراكة يرثي اأخاه عمراً، وكان قد ا�ستخلف على اليمن فقتله ُب�رْش بن اأرطاأة وايل معاوية على اليمن.

الوح�سيات: ))) من�سوبة له وملنقذ الهاليل. ويف ذيل الأمايل والنوادر: 6)، )) من دون عزو.  

))( ذكا: ذكت النار تذكو ذكوا، وا�ستذكت كله: ا�ستد لهيبها وا�ستعلت.

))( اأزم: ا�ستد.

)6( يف ذيل الأمايل والنوادر: )خان جناحه ك�رش(.

))( يروى اأن عبيد اهلل بن العبا�ض كان عاماًل لعلي بن اأبي طالب  على اليمن، فخرج اإىل علي، وا�ستخلف على �سنعاء 

عمرو بن اأراكة، فوجه اإليه معاوية ُب�رْش بن اأرطاأة، فقتل عمرو بن اأراكة، فجزع عليه اأخوه وقال الأبيات ال�سابقة. ويف 

املمتع يف �سنعة ال�سعر: 2)2 ِذْكٌر ملنا�سـبة الأبيات قريبة من ذلك. فقال: »وقتل ن�رش بن ب�رش بن اأبي اأرطاأة العامري 

عمرو بن اأراكة، وكان خليفة عبيد اهلل بن عبا�ض على النمر اأيام علي ، فجزع عليه اأخوه جزعًا �سديداً، فقال اأبوه 

الأبيات. وكان �سبب قتل عمرو بن اأراكة الثقفي اأن معاوية اأر�سل ب�رش بن اأرطاأة اإىل اليمن ليقتل �سيعة علي، وقال له: 

 عبيد اهلل بن العبا�ض، وكانا عند جدتهما من بني كنانة. 
ْ
ل اإمرة لك على قي�ض، ف�سار حتى اأتى املدينة، فقتل بها ابني
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فار�شاً اأَْرطــاََة  ابُن  اأْرَدى  لََقْد  لَعمِري  الأَْجري))(1  اأبي  الِهَزبِْر  ب�شنعاَء كالليِث 

باكياً ـــدَّ  َج اإْذ  اهلل  لــعــبــِد  ــُت  ــل وق يجِري)2(2  منحدٌر  العيِن  ومــاُء  حزيناً 

الأبيات ما عدا الأول وال�سابع يف الفا�سل للمربد: )6، ويف اأمايل املرت�سى 2/)))، ويف احلما�سة ال�سجرية)/)))،   

ويف اأمايل الزجاجي: ) دون ن�سبة، ويف نور القب�ض: )))، ومعجم ال�سعراء: )). ويف ابن ال�سجري الأبيات: )2، 

)، 6، )، )( ج) �ض ))).
والأبيات يف التعازي واملراثي للمربد: )، )6 باختالف ي�سري و�سقط البيت ال�سابع منها. والأبيات ))، )، )( يف   

ال�سمط: )62 وفيه اأن الأبيات قالها يف رثاء اأخيه عمرو، والأبيات ))، 2، )، 6( يف احلما�سة الب�رشية )/6)2، 

واملوؤتلف واملختلف: )6 والأبيات ))، )، )( يف: جمموعة املعاين: 0)) ويف التذكرة احلمدونية )/262 لأراكة 

يرثي ابنه عمراً. والأبيات ))، )، )، 6( لأراكة الثقفي يرثي فيها عمرو بن اأراكة، يف العقد الفريد )/)26 وعند 

ابن النه�سلي القريواين يف املمتع يف �سنعة ال�سعر: ))2، والأبيات ))، )، )، )، 6( يف الفا�سل واملف�سول: )6 

ويف كامل املربد ب�رشح املر�سفي )/))). والأبيات ))، )، 6( يف �رشح نهج البالغة 2/))، والبيتان ))، )( يف 

ديوان املعاين للع�سكري 2/)))، والبيتان ))، 6( يف ربيع الأبرار )/))) لبن اأراكة الطائي. والبيت ال�ساد�ض روي 

للحطيئة يرثي به عمر بن اخلطاب، يف ديوانه )22، ويف �رشح ديوان احلطيئة عن اإ�سالح املنطق لبن ال�سكيت: اأراد 

اأن يقول على عمر فقال على عمرو، والن�ض لي�ض موجوداً يف اإ�سالح املنطق. والأبيات ))، 2، )، )( يف التعازي 

واملراثي للمربد: )6 والأبيات يف حما�سة البحرتي ما عدا البيت الأول: ))). 

وقد ن�سبت بع�ض امل�سادر هذه الأبيات لأراكة اأبي عبد اهلل، ولكن �سياق هذه الأبيات يرجح اأن القائل هو عبد اهلل   

قالها معزيًا بها نف�سه، ولعل القطعة رقم ))( توؤكد هذا الرتجيح وتوؤيده، ويلمح القارئ ذلك يف قوله يف البيت الرابع: 

)اأ�سبحت بعد اأخي(. كما وردت هذه الأبيات يف امل�سدر نف�سه من�سوبة اإىل عبد اهلل بن �سفيان بن احلارث ابن حبيب؛ 

�ساعر حم�سن، قال هذه الأبيات يخاطب ابن عبد اهلل ملا قتل ب�رش بن اأرطاأة– وهو قائد فتاك من قواد معاوية– ابنه الآخر 

اأراكة هو ابن عبد اهلل بن �سفيان بن  اأن  َعمراً، وقد ظن املربد اأن عبد اهلل بن �سفيان �ساعر اآخر، ولكن الأ�سبه باحلق 

احلارث بن حبيب بن احلارث بن مالك بن حطيط بن ج�سم بن ثقيف؛ املوؤتلف واملختلف: )6.

))( يف املوؤتلف: )اأبي اأجر(.

اأبا  يكنى   ، لوؤي  بن  عامر  بن  معي�ض  بن  نزار  بن  �سيار  بن  احللي�ض  بن  عمران  بن  بن عومير  بن عمري  اأرطاأة  بن  ب�رش   

عبدالرحمن، ويف �سماعه عن النبي  خالف: هو اأحد الذين بعثهم عمر بن اخلطاب اإىل عمرو بن العا�ض مدداً 

اأكابر قواد معاوية، وحارب معه يوم �سفني. وهو قاتل عبد الرحمن وقثم ولدي عبيد اهلل بن  لفتح م�رش، كان من 

العبا�ض، ذبحهما اأمام اأمهما حني وجهه معاوية اإىل اليمن، وعليها عبيد اهلل من قبل علي، واأ�رش ن�ساء همدان، فكن اأول 

م�سلمات �سبني يف الإ�سالم. انظر: ال�ستيعاب )/ )))، الإ�سابة )/ 2))، ابن ع�ساكر )/ 220-)22، اأ�سد الغابة 

وهو  واحدها جرو؛  الأجري:   .(((-(2(  /( بالوفيات  الوايف   ،((6  /( التهذيب  تهذيب   ،(((-(((  /(
ال�سغري من كل �سيء من الكالب والأ�سود وال�سباع.

)2( يف املوؤتلف: )فقلُت..... حنَّ باكيًا بدمع على اخلدين منهمر(. يف نور القب�ض واأمايل الزجاجي: )باكيًا تعّز(. ويف 

.) اأمايل املرت�سى وحما�سة ابن ال�سجري: )اأقول لعبد اهلل اإذ حنَّ باكيًا تعز.... منهمر(. ويف اأمايل ابن ال�سجري: )َخنَّ

عبد اهلل: يعني به نف�سه اإن كان هو القائل، اأو ابنه اإن كان القائل اأباه.  

(؛ وف�رش املرت�سى ذلك بقوله: »خن باكيًا معناه َرَفع  وردت روايات باحلاء املهملة )حن( واأخرى باخلاء املعجمة )َخنَّ  

�سوته بالبكاء. وقال قوم: اخلنني باخلاء معجمة من الأنف، واحلنني من ال�سدر؛ وهو �سوت يخرج من كل واحد 
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ى َم�شَ ما  عيْنيَك  اأتبْعَت  لئن  لعمري  القبِر))(3  اإلى  الِحَماُم  �شاَق  اأو  الدهُر  به 

باأ�شِرِه ال�شوؤون  مــاء  لتَ�ْشتَْنِفَدْن  البَْحِر)2(4  ثَبَِج  من  تمْريِهنَّ  كنَت  ولو 

هالكاً ردَّ  الــبـُـَكــا  كــاَن  فـــاإْن  ــْل  ــاأمَّ ت عمِرو))(5  على  بكاًء  فاْجَهْد  اأحٍد  على 

ــُه ــنَّ اأََج ــٍت  ــْي َم بعد  َمــْيــتــاً  ــِك  ــْب تَ َوَل  بَْكِر))(6  ـــي  اأب واآُل  وعــبــا�ــٌض   
ٌّ
ــي ــِل َع

ِحيلٌة فيك  ولي  اأ�شِبْر  لَْم  َعْمُرو  اأيا  ْبِر7  ال�شَّ اإلى  منَك  الياأ�ُض  دعاني  ولكن   

ـ 3 ـ

]الكامل[ قال))(:  

مدائٌح الــكــراُم  ـــَر  َخ ادَّ ما  َخــْيــِر  ِمــن  ْهــــِر1  ــى الــــدَّ ــل ــهــا ع ــاحــب ــ�ــش ــى ل ــق ــب ت

ــُعــُه اأبْــــَقــــْت �ــشــنــاِئ ـــات مـــن  ـــِر2 مـــا م ْك ـــذِّ ـــَب ال ـــيِّ ــَن الــثــنــاَء وط ُحــ�ــشْ

منهما«. ومل يرو هذه الرواية غريهما؛ انظر اأمايل الزجاجي: ) )احلا�سية(.

))( يف اأمايل املرت�سى ونور القب�ض: )من الدهر( يف جمموعة املعاين: )عينك(. 

احِلمام: املوت.   

)2( يف املمتع يف �سنعة ال�سعر: )لَت�ْسَتِدر ماء..... باأ�رشها �َسَبِج(. يف العقد الفريد وجمموعة املعاين: )واإن كنت(. يف التذكرة 

احلمدونية: )ماء اجلفون..... جلج(. ويف اأمايل الزجاجي: )باأ�رشها(.

ال�سوؤون: جمرى الدمع اإىل العني.  

  متريهن: َمْرُي ال�سيء ا�ستخراجه؛ يقال: مريت الناقة اإذا م�سحت �رشعها لتدر، فاإمنا هو ا�ستخراج اللنب. 

ثبج: ثبج كل �سيء و�سطه؛ اأراد: ولو كنت ت�ستخرج الدموع من ثبج البحر.  

ر..... البكاء(. ويف املمتع:  ))( يف �رشح نهج البالغة: )تعز(. ويف العقد الفريد واملمتع: )تبني(، ويف ربيع الأبرار: )تفكَّ

)على اأهله فا�سدد يديك على عمرو(. ويف حما�سة ابن ال�سجري: )تبني..... بكاك(. يف اأمايل املرت�سى ويف العقد 

الفريد ونور القب�ض واملوؤتلف والتذكرة احلمدونية وجمموعة املعاين: )بكاك(. 

َحبَُّه(.
))( يف العقد الفريد: )فال تبك... موت اأحبٍة(. يف اأمايل املرت�سى واملمتع )اأَ

َتُه، واجلنن: الكفن. اأجّنه: كفَّ  

التزام عرو�سة واحدة  �سببه عدم  البيتـني ا�سطـراب عرو�سي،  )/))). ويف �سدَري  ال�سجرية  البيتان يف احلما�سة   )((

فيهما.
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 ـ 4 ـ

]الطويل[  قال))(:  

ــْلــَغــٍة  ــبُ ــُت ِب ــْع ــِن ــا َق ــمَّ ــي ل ْفِر 1 يــقــولــون ل بال�شُّ التِّْبِر  ِمَن  تَْقنَْع  ل  الَعْي�ِض  من 

الُعال َطَلِب  ِمن  الَقْلِب  ْفِر  ِب�شُ ول�ْشُت  ْفِر2  وال�شُّ الِبي�ض  ِمَن  ْفٌر  �شُ يَِدى  ولِكْن 

*****

عبد اهلل بن �شعيد بن عتبة الثقفي)2(

ـ 1 ـ

]الب�سيط[ قال))(:  

رمــاِحــِهــُم فــي  حملوني  اإْذ  اأقــــوُل  الَهاِم1  ُم�ْشِرَف  منهم  ياأخذ  وال�شيُف 

�ُشَطٍبٍ ذو  ــي  َكــفَّ ــي  وف ــدُّ  ــشُ اأ� اأنـــا  اِم))(2  ْم�شَ �شَ كل  ى  تتعدَّ اَمٍةٍ  ْم�شَ �شَ

اأبــــداً ــذا  ــك ه فــيــكــم  اأنـــفـــكُّ  واهلل  ال�شاِم))(3  جانَب  تَُخلُّوا  حتى  بالقتل 

))( البيتان يف احلما�سة ال�سجرية )/))).

)2( مل اأعرث له على ترجمة فيما بني يدي من م�سادر، وقد اأورد له ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�سق �سعراً، وذكر اأنه �ساعر فار�ض 

ممن �سهد فتنة اأبي الهيذام، وقال فيها �سعراً؛ وقال عنه: »جرح يوم باب كي�سان جراحات كثرية، وكان من فر�سان 

قي�ض«. واأبو الهيذام ]اأو الهيدام بالدال[ هو عامر بن عمار بن خرمي املري، �ساعر �سامي فحل، وفار�ض م�سهور، كان 

القي�سية  الكائنة يف دم�سق بني  العظمى  الفتنة  امل�رشية يف  العرب  قائد  قي�ض وفار�سها، وهو  ال�سام وزعيم  اأمري عرب 

واليمانية يف دولة الر�سيد، وقد وجه اإليهم الر�سيد جعفر الربمكي، فاأخمد الفتنة واأ�رشه، ثم منَّ عليه الر�سيد فعفا عنه، 

تويف �سنة 2))هـ، انظر: 2)2 املعاهد )/))2 زهر الآداب 2/))0)، تهذيب ابن ع�ساكر )/6)).

))( الأبيات يف تاريخ ابن ع�ساكر )2/)6.

ر. وُحزوُزُه اأي �ُسَطُبه وِفَقُره،  ب وُمفقَّ طَّ ))( ذو �ُسَطٍب: جمع �ُسْطبة، اإذا كان يف ال�سيف ُحُزوٌز مطمئنة عن متنه فهو ُم�سَ

امًا.  ْم�سَ َي �سَ َي �سيف النبي  و�سيف علي . وال�سم�سام: اإذا كان ال�سيف �سارمًا ل يثنيه �سيء �ُسمِّ وبذلك �ُسمِّ

م: م�سى يف ال�رشيبة، وبه �سمي ال�سيف �سم�سامًا، واأول من �سماه �سم�سامة عمرو بن  مَّ َم ال�سيف و�سَ ْم�سَ يقال: �سَ

معدي كرب، ومن العرب من يجعله ا�سمًا معرفة لل�سيف ول ي�رشفه. انظر: حلية الفر�سان و�سعار ال�سجعان: 266، 

)26 واملخ�س�ض 6/ 20، 6/)2، 6: )). 
))( يف الأ�سل )ل اأنفك(، وحذفت )ل( لي�ستقيم. 
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�ُشُخٍط في  ْحر  ال�شِّ ببالِد  تلحقوا  اأو  ـــــــداِم))(4  واإع ذلٍّ  ـــي  وف الإلــــه  مــن 

يمنُعني  الَمْجِد  ثقيِف  �شيِخ  ابُن  اإني  ــُر اأَْقـــــــَزاِم5  ــي ــٌل غ ــي ــِب ـــراِر َق ـــف  مـــن ال

ـ 2 ـ

]الب�سيط[ قال)2(:  

َحْوَمِتِهْم و�ْشط  ُمْهِري  اأحمُل  مازلُت  نّطعُن 1  ــاِء  ــَج ــْي ــَه ال ــــِج  َرَه ــي  ف ونــحــن 

روؤو�شهُم في  ح�شامي  قطعُت  حتى  يـَـَمــُن 2  بعدها  مــن  تُـــْذَكـــَرْن  ل  ــُت  ــل وُق

بدٍم �ُشْربَلْت  قد  عاب�شٌة  والخيُل  والثُّنَُن))(3  ــاُغ  ــش الأر� لها  فيه  يغيب   

*****

عثمان بن اأبي ربيعة الثقفي))(

]الوافر[  قال))(:  

كائْن والــنــقــُع  جمَعُهم  نا  �شْ َف�شَ الُعُقوُق)6(1  الــغــدِر  على  يُــْعــِدي  وقــد 

ــا ــن ــْي ــَق ــتَ الْ ــمــا  ل ـــــارٌق  ب ـــــــــَرَق  بْ
ــك الــــبُــــُروُق2 واأَ ــل َفـــــَعـــــاَدْت خــلَّــبــاً ت

حر: وهو �سقع على �ساحل بحر الهند من ناحية اليمن؛ قال الأ�سمعي: هو بني عدن وعمان. انظر: معجم البلدان  ))( ال�سَِّ

)�سحر(. 

)2( الأبيات يف تاريخ ابن ع�ساكر )2/)6.

))( الثنن: جمع ُثنَّة، وهي �سعرات يف موؤخر ر�سغ الدابة. 

))( مل اأعرث له على ترجمة؛ وقد ذكره �سيف يف الفتوح، وهو غري عثمان بن عبد اهلل بن ربيعة بن احلارث بن حبيب بن 

0)6م( على  ))هـ-  قتل  الذي  يوم حنني،  امل�رشكني  لواء  الثقفي، �ساحب  بن ج�سم  بن حطيط  مالك  بن  احلارث 

)/2))، وجمهرة  ابن ه�سام  انظر: �سرية  يبغ�ض قري�سًا«،  فاإنه كان  دين اجلاهلية، وقال فيه ر�سول اهلل: »اأبعده اهلل 

الأن�ساب: )26، والأعالم )/)20.

))( ملا ارتد من ارتد من قبائل اليمن الأزد وبجيلة وخثعم وجتمعوا يف �سنوءة، وعليهم حمي�سة بن النعمان؛ بعث عثمان 

َة الذي  َقْت عن ُحَمي�سَ ابن اأبي العا�ض بعثًا بقيادة عثمان بن اأبي ربيعة، فالتقوا ب�سنوءة، وُهِزَمْت تلك اجلموُع، وَتَفرَّ

فر هاربًا؛ فقال عثمان البيتني ال�سابقني. انظر خرب ذلك يف الكامل يف التاريخ 2/))).

والبيتان يف الإ�سابة )/0))، تاريخ الطربي 2/))).   

تاريخ  ولعله حتريف. ويف  الوزن،  ي�ستقيم  ل  وبها  الأ�سل«،  املحقق: »هكذا وردت يف  قال  )كائٌن(؛  الإ�سابة  )6( يف 

الطربي: )كاٍب..... الفتوُق(.
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عدي بن ُخَزاعى بن عوف الثقفي))(

]المتقارب[  قال)2(:  

ــذي نَــْيــَرٍب فــي الــكــالِم ــُت ب و�شبَّابَها))(1 ولــ�ــشْ قـــومـــي  وَمـــــنَّـــــاَع 

ــٍر ــ�ــشَ ــْع َم فــي  ـــان  ك اإذا  ــــْن  َم ول  ـــا2  ـــَه ـــابَ ــــاع الــعــ�ــشــيــرة واغـــت ــــش اأ�

ـــا ـــَه ـــاَداِت ـــشَ � اأطـــــــــاِوُع  ـــكـــن  ول األــقــابَــهــا3  ـــضَ  ـــا� ـــن ال ـــــُم  اأُعـــــِل ول 

*****

ار بن غيالن بن �شلمة الثقفي))( َعمَّ

]الطويل[ قال))(:  

ٌد ُمَحمَّ يَــُقــْوُل  بما  ــْم  ــُه لَ ــْفــُت  َحــَل بـــغـــاِفـــِل1  لـــيـــ�ـــضَ  اهللَ  اإن  وبـــــــاهلِل 

يَْدِفنُونَُه الـــِذْي  الــمــاِل  ــَن  ِم ــُت  ــِرْئ بَ بــبــاِطــِل2  ـــــطَّ  اأُلَ اأَْن  ــي  ــ�ــشِ ــْف نَ ُئ  ــــــرِّ بَ
اأُ

))( عدي بن خزاعى بن عوف بن احلارث بن حبيب بن احلارث بن مالك بن حطائط بن ج�سم بن ثقيف، �ساعر اإ�سالمي، 

ذكره املرزباين يف معجمه با�سمه كاماًل، ومل يورد له �سعراً؛ معجم ال�سعراء )). 

)2( الأبيات يف الل�سان )نرب(.

))( اأورد ابن منظور هذا مرتني؛ اأورده وحده اأوًل برواية )ال�سديق ومناع خرٍي(، قال: »قال ابن بري و�سواب اإِن�ساده: 

)الأبيات(«.

))( عمار بن غيالن بن �سلمة الثقفي، اأ�سلم هو واأخوه عامر قبل اأبيهما؛ قاله يف ال�ستيعاب، ونقل ه�سام بن الكلبي عن 

اأبيه: تزوج غيالن خالدة بنت اأبي العا�ض اأخت احلكم، فولدت له عماراً وعامراً، فهاجر عمار اإىل النبي ، فعمد 

عى اأن عماراً �رشقه، فلم يعتذر اإىل اأبيه، ومل يذكر له براءته مما قيل، فلما �ساع  خازن مال غيالن، ف�رشق ماًل لغيالن، وادَّ

ذلك جاءت اأََمٌة لبع�ض ثقيف اإىل غيالن، فقالت له: اأي �سيء يل عليك اإن َدَلْلُتَك على مالك؟ قال: ما �سئت، قالت: 

تبتاعني وتعتقني؟ قال: ذلك لك. قالت: فاخرج معي. فخرج معها، فقالت: اإين راأيت عبدك فالنًا قد احتفر هاهنا 

ليلة كذا وكذا ودفن �سيئًا، واإنه ل يزال يعتاده ويراعيه، ويتفقده يف اليوم مرات، وما اأراه اإل املال. فاحتفر املو�سع فاإذا 

هو مبال، فاأخذه وابتاع الأمة فاأعتقها، و�ساع اخلرب يف النا�ض، فلما بلغ ذلك كله ابنه عماراً قال: واهلل ل ينظر غيالن 

يف وجهي بعدها، ول يراين اأبداً. واأن�سد يف ذلك اأبياتًا. وملا اأ�سلم غيالن خرج عمار وعامر مغا�سبني له مع خالد بن 

الوليد اإىل ال�سام، فتويف عامر بطاعون َعمَوا�ض ، وكان فار�ض ثقيف يف فتوح ال�سام، فرثاه اأبوه غيالن، اأما عمار فيذكر 

�ساحب ال�ستيعاب اأنه ل يدري متى مات.

ار، يف حني  اأبو الفرج اإىل عمَّ 26/))، وقد ن�سبها  ))/)))، ويف تاريخ ابن ع�ساكر  ))( الأبيات الأربعة يف الأغاين 

ن�سبها ابن ع�ساكر اإىل عامر. والبيتان الأول والثالث يف الإ�سابة )/)))، )))، وال�ستيعاب: )))).
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يقولُها ــدٍّ  ــَع َم مــن  �شيٍخ  ــُر  ــْي َغ ــو  ول الأجاِدِل))(3  غيِر  بال�شيف  ْمتُُه  تَيَمَّ

امرىٍء اإلى  بال�شالِح  انطالقي  َقَواِبِلي)2(4 وكيف  يَــْبــتَــِدْرَن  ــي  ِب ــرُه  تــبــ�ــشّ  

*****

عنترة بن عرو�ض الثقفي))(

ـ 1 ـ

]الرجز[ قال))(:  

ــــَرْه ــــتَ ــــْن َع ــــا  ي ــــي  ل ــــــاَرُة  َعــــــمَّ تـــقـــول   1

الَحْوثََرْه))( الــعــظــيــُم  هـــذا  ِحــــِري  �ــشــقَّ   2

عـــ�ـــشـــرْه ــم  ــه ــي ــب ه ويـــــــِك  ـــهـــا  ل ـــت  ـــل ق  3

ــــرْه ــــَم َك ــــي  ــــف األ يـــحـــمـــل   
ً
فــــتــــى ــــل  ك  4

رْه ــــــدَّ ــــــَه ُم ـــًة  ـــوم ـــم ـــل م ـــًة  ـــمـــوم ـــ�ـــش م  5

ـــــَرْه َع ـــــدَّ ــم وال ــه ل ـــــــْرِك  ِح ـــي  ف األـــيـــ�ـــض   6

ــــــــــَذَرْه ُق يـــــا  لـــكـــلـــهـــم  ـــَطـــلـــٌع  ُمـــ�ـــشْ  7

الُمْهتَرْه)6( ـــن  اب يــا  اهلل  ــاك  ــح ل ــت  ــال ق  8

))( يف الإ�سابة وال�ستيعاب: )يقوله( و)مواكل(. ويف ابن ع�ساكر: )�سيخي( و)عم الأحاول(.

)2( يف ابن ع�ساكر: )تب�رش بي(.

))( مل اأعرث له على ترجمة فيما َعنَّ يل من م�سادر �سوى اأن عنرتة بن عرو�ض موىل لثقيف، واأن اأباه عرو�سًا كان مولداً، ولد 

يف بالد اأزد �سنوءة، اأما عنرتة ف�ساعر كان يزيد بن �سبة الثقفي يهجوه، فرد عليه عنرتة باأبيات لذعة يهجو بها عمارة 

امراأة يزيد.

))( الأبيات يف املوؤتلف واملختلف: 226 والبيت الأول والثاين يف خزانة الأدب للبغدادي )/)2).

))( احلوثرة: ح�سفة الإن�سان.

)6( املهرتة: من الهرت وهو الهذيان يف الكرب.
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ال�شْهبََرْه))( ــض  ــَر� ــم ــْح ــَج ال الـــَقـــْحـــَزة   9

ـ 2 ـ

]الرجز[ وين�سب اإليه قوله)2(:  

�َشْهَربَْه))( لَـــَعـــُجـــوٌز  ــضِ  ــ� ــْي ــَل ــُح ال اأُمُّ   1

َقبَْه))( الرَّ ــِم  ــْظ ــَع ِب ــِم  ــْح ــلَّ ال ـــَن  ِم ــى  ــشَ ــْر� تَ  2

*****

ام المتمنِّية ))( الُفَريَْعُة بنُت َهمَّ

))( القحزة: امل�سنة. اجلحمر�ض: الأفعى اخل�سنة الغليظة. ال�سهربة: العجوز الكبرية.

 ،2(0/( اللبيب  ومغني   ،((2/( والل�سان   ،(((/( وال�سحاح   ،(06/( اجلمهرة  يف  من�سوب  غري  الرجز   )2(

وال�ستقاق: ))) ون�سبه حمقق ال�ستقاق عبد ال�سالم هارون يف حا�سية ال�سفحة اإىل عنرتة بن عرو�ض الثقفي اأو روؤبة 

بن العجاج.

وقال البغدادي يف اخلزانة )/)22: »مل يتعر�ض له ابن بري ول ال�سفدي فيما كتبا على ال�سحاح ب�سيء، واهلل اأعلم   

بقائله«. والبيت من الرجز يف �رشح ابن عقيل على األفية ابن مالك ال�ساهد )0) ج) �ض))2 

وقال العيني يف املقا�سد النحوية يف �رشح �سواهد الألفية بهام�ض اخلزانة )/))): »قائله روؤبة بن العجاج«، ون�سبه   

ال�ساغاين يف العباب اإىل عنرتة بن عرو�ض، وهو ال�سحيح، قال حمقق ال�ساحبي ال�سيد اأحمد �سقر: »ومل اأجده يف �سعر 

روؤبة، ول يف ترجمة ابن عرو�ض«. وهو يف املوؤتلف واملختلف لالآمدي: 2))، ويف النهاية لبن الأثري 2/2)2.

))( يف ال�ستقاق: تر�سى من ال�ساِة.

))( اأم احللي�ض: كنية امراأة؛ وهي يف الأ�سل كنية الأتان، واحللي�ض: ت�سغري حل�ض؛ وهو ك�ساء رقيق يو�سع حتت الربذعة. 

ال�سهربة وال�سهربة: الكبرية الفانية، وذهب ابن منظور يف الل�سان اإىل اأن الالم مقحمة يف »لعجوز«، واأدخل الالم يف 

خرب اإن �رشورة، ول يقا�ض عليه. والوجه اأن يقال: لأم احللي�ض عجوز �سهربة؛ كما يقال: لزيد قائم.

بن عوف  �سعد  بن  بن عمرو  بن كعب  مالك  بن  ُمَعّتب  بن  بن م�سعود  بن عروة  ام  بنت همَّ الفارعة  اأو  الُفَرْيَعة  ))( هي 

الثقفي، تلقب بالذلفاء، كانت زوج املغرية بن �سعبة فطلقها، وهي اأم احلجاج بن يو�سف، ويقال لها املتمنية ملا متنت 

من موا�سلة ن�رش بن حجاج؛ وبها ي�رشب املثل فيقال: اأ�سبُّ من املتمنية، وكان احلجاج ينبز بها فيقال له: ابن املتمنية. 

وذكر امل�سعودي اأنها كانت متزوجة قبل يو�سف بن احلكم من احلارث بن كلدة؛ يف حني تذكر م�سادر اأخرى اأنها 

كانت زوج املغرية بن �سعبة حني متنت �رشب اخلمر واللتقاء بن�رش بن حجاج؛ الذي كان يو�سف باأنه اأجمل �سباب 

املدينة، وهذا ما ا�سطر عمر بن اخلطاب اإىل نفيه اإىل الب�رشة بعد اأن افتنت به بع�ض الن�ساء، و�سمع الفارعة وهي تن�سد 

اأخبارها  انظر  الكنانية.  لأبيه  احلجاج  املتمنية هي جدة  اأن  اإىل  يذهب  قول  وهناك  �سبيل..(.  من  )هل  يف خدرها: 

 ((2-(0(/2 البغدادي  وخزانة   2(0/( الأمثال  وجممع   26(-266/2 وامل�سارع   2((-22( الرو�ض:  يف 

واملحا�سن والأ�سداد: ))) و�رشح نهج البالغة 2)/)2-)2.

Thaqeef_Book.indb   382 24/5/10   2:45 PM



383

ـ 1 ـ

]الب�سيط[ قالت))(:  

فاأ�شربََها خمٍر  اإلــى  �َشِبيٍل  ــْن  ِم َهــْل  اِج)2(1  حجَّ بِن  ِر  نَ�شْ اإلى  �شبيٌل  َهْل  اأَْم 

ُمْقتَبٍَل الأعــــراِق  مــاِجــِد   
ً
فتى ــى  اإل ِمــْلــَجــاِج 2  غــيــِر  ــٍم  كــري المحيَّا  �شهِل 

تن�ُشبُُه حين  ــْدٍق  �ــشِ اأعـــراُق  تُْنِميِه  اج))(3  َفرَّ المكروب  عن  ــداٍح  ق اأخــي 

))( ع�سقت الذلفاء ن�رش بن حجاج، وكان من اأح�سن زمانه �سورة، ومتنته ودنفت من الوجد به، فاأر�سلت اإليه فزجرها، 

ثم اإن عمر بن اخلطاب كان يع�ض ذات ليلة ف�سمعها تن�سد: هل من �سبيل... 

ثمرات  يف   )(  ،2  ،(( والأبيات   .2(  ،2(/(2 البالغة  نهج  �رشح  يف:  همام  بنت  لفريعة  اخلام�ض  عدا  الأبيات   

 (0(/2 الأدب  خزانة  يف   )(  ،2  ،(( والأبيات   .26( القر�سي:  حما�سة  ويف   ((( املحا�رشات:  ويف  الأوراق 

2( يف م�سارع  ))). والبيتان ))،  )( يف املحا�سن والأ�سداد:  )0). والبيتان ))،   ،(06/( الب�رشية  واحلما�سة 

والرو�ض   ،2((/2 الأمثال  وجممع   (62/( ال�ستيعاب  ويف  العرب  ل�سان  يف  الأول  والبيت   .26(/2 الع�ساق 

الأنف 2/))2، ومراآة اجلنان وعربة اليقظان لليافعي: ))) ويف اأخبار اأبي القا�سم الزجاجي )20، وعند اأبي هالل 

الع�سكري يف الأوائل: )0) ويف وفيات الأعيان والعيون )/)2 من غري من�سوب.

)اأم هل  الأوائل:  �سبيل(، ويف  )اأم من  القر�سي:  الأوراق وحما�سة  ثمرات  �سبيل(، ويف  )األ  القا�سم:  اأبي  اأخبار  )2( يف 

�سبيٍل(، ويف خزانة الأدب روايتان: )اأم من �سبيل(، و)اأم هل �سبيل(.

اأم� ن�رش فك�ن  اأبوه من كب�ر ال�شح�بة،  َلمي، ك�ن  ال�شُّ اأو )ُعالَبط( البهزي  واملذكور: هو ن�رش بن حج�ج بن ُعالط   

اأح�سن النا�ض وجهًا، واأ�سبحهم واأملحهم ح�سنًا، وملا �سمع عمر بن اخلطاب قول الذلفاء قال: األ لاأدري معي رجاًل 

ْعره فُجز، فخرجت له وجنتان كاأنه قمر، فاأمره اأن يعتمَّ   بن�رش بن حجاج. فاأمر ب�سَ
َّ
يهتف به العواتق يف خدورهن! علي

فاعتمَّ ففنت الن�ساء بعينيه، فقال عمر: ل واهلل ل ت�ساكنني باأر�ض اأنا بها. قال: ومل يا اأمري املوؤمنني ؟ قال: هو ما اأقول 

ه اإىل الب�رشة، وكان ن�رش �ساعراً، وكان يقال له املتمنَّى )بفتح النون( ملا كان من متني الذلفاء له، وهو القائل  لك. ف�سريَّ

لعمر بن اخلطاب: 

َحَرْمَتني اأَْو  َتِني  ْ �َسريَّ َلِئْن  ــَراُمِلَعْمري  َح عليَك  ِعر�سي  من  نلَت  ملا 

مُبْنيٍة ــًا  ــوم ي ــاُء  ــف ــذل ال ــِت  ــنَّ َغ ــاِء َغـــــراُماأَاإْن  ــس ــ� ــن ـــــاينِّ ال وبــعــ�ــض اأم

بعَدُه لي�ض  ــذي  ال الظنَّ  بي  َكـــاَلُمظننَت  ـــِديِّ  ـــنَّ ال فــمــا يل يف  ــاٌء  ــق ب

ريبٍة غــري  على  منفّيًا  ُمـــَقـــاُمواأ�سبحُت   
ْ

ــني ــت ــكَّ ــاملَ ب ـــان يل  ـــد ك وق

ــي ِم ــرُّ ــك ــن ت ــظ ـــا ت ـــراُم�ــســيــمــنــعــنــي مم ــفــون ك ــال ــس ــــــاُء �ـــســـدٍق � واآب

ــا ــه ــاَلُت ــسَ ـــْت � ـــنَّ ـــا مت ــهــا مم ــع ــن ــاُمومي ــي ــهــا و�ــس ــن ــهــا يف دي ل وحـــــاٌل 

ــٌع راج اأنـــت  فهل  ــاُمفــهــاتــان حــالنــا  ــَن ــسَ ــٌل و� ــاِه ــي ك ــنِّ ـــبَّ ِم فــقــد ُج

فقال عمر: اأما ويل ولية فال. واأقطعه اأر�سًا بالب�رشة وداراً، ويف الب�رشة هوي �سميلة امراأة جما�سع بن م�سعود، وكان   

جما�سع قد اأنزله عنده، ودنف بها حتى كاد يهلك، ف�رشب به املثل، فقيل: اأ�سب من املتمنى، انظر: اخلزانة 0/2))، 

�رشح نهج البالغة 2)/)2 – )2.

))( يف ثمرات الأوراق وحما�سة القر�سي: )اأخي وفاء(.
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َقـــَدٌم لــه  ــٍز  ــْه بَ مــن  الــنــواظــِر  �شامي  الداِجي))(4  الحاِلِك  في  �شورتُه  ت�شيُء 

ن�شرتُُه الليل  ظــالم  في  الفتى  ِنــْعــَم  وُمــحــتــاِج5  لم�شكيٍن  اأَْو  ــ�ــٍض  ــاِئ ــبَ ِل  

ـ 2 ـ

]الب�سيط[  وقالت)2(:  

بـَـــَواِدُرُه تُْخ�َشى  ــذي  ال لالأميِر  قــْل  اِج))(1  َحجَّ بِن  ِر  نَ�شْ اأَْو  َوِلْلَخْمِر  َمالي 

بغيِرِهَما حف�ٍض  اأبـــا  بـُـلــيــُت  اإنـــي  �شاِج))(2  فاتٍر  َوَطــْرٍف  الحليِب  �ُشْرِب 

تَــبَــيَّــنَــُه اأو  ــاً  ــّق ح ــنَّ  ــظَّ ال تجعل  ل  الراجي))(3  الخائِف  �شبيُل  ال�شبيَل  اإنَّ 

ب�شائرٍةٍ عــر�ــشــاً  قلتُها  ــٌة  ــيَ ــْن ُم ــا  م ناِج)6(4  ومن  ِقْدماً  هالٍكٍ  من  والنا�ُض 

اأزاِهــَقــة نَْف�شي  ــْن  َع �شعرَي  ياليت  الَحاِج5  ِمــَن  فيها  ما  اأَْق�ِض  ــْم  َولَ ي  نَْف�شِ

تَُقيُِّده التقوى  ــُة  ــيَ ِرْع ــَوى  ــَه ال اإنَّ  واإ�شراِج))(6  ــاٍم  ــج ــاإل ب ـــــرَّ  اأُِق حــتــى 

))( يف اخلزانة واحلما�سة الب�رشية: )ت�سيء غرته يف احلالك الداجي(. 

اإليه: )قل لالأمري  )2( ملا �سمع عمر بن اخلطاب الفريعة تقول: )هل من �سبيل( اأخذها و�رشبها بالدرة وحب�سها؛ فكتبت 

الذي..( فبكى عمر وقال: »احلمد هلل الذي قيد الهوى بالتقوى«. 

الأبيات ))، )، 6( يف �رشح نهج البالغة 2)/)2، )2. والأبيات ))، 2، )، 6( يف اأخبار اأبي القا�سم الزجاجي:   

0)2. وم�سارع الع�ساق 2/)26. والأبيات ))، 2، 6، )( يف الأوائل: 06). والأبيات ))، )، 6( يف ثمرات 
الأوراق ))). والبيت اخلام�ض يف اإي�ساح �سواهد الإي�ساح 2/)))؛ قال حمقق الإي�ساح: هذا البيت مل ين�سبه امل�سنف 

للفريعة بنت همام، اأو احلجاج بن يو�سف الثقفي، وتعرف بالذلفاء كما ذكر ابن بري، والبيت كذلك  وهو  ]القي�سي[ 
عند ابن ي�سعون 2/)) وابن بري: ))، و�سواهد نحوية: )2).

))(  يف الأوائل واأخبار اأبي القا�سم: )قل لالإمام(.

))( يف اأخبار اأبي القا�سم والأوائل: )اإين غنيت(، ويف اأخبار اأبي القا�سم: )قا�رش(، ويف م�سارع الع�ساق: )اإين عنيت..... 

غريه �ساجي(.

))( يف ثمرات الأوراق: )اأن تبيَِّته(.

)6( يف الأوائل:

بــ�ــســائــرٍة فــيــهــا  اأِرْد  مل  ناِج()اأمــنــيــٌة  ومن  فيها  هالٍك  من  والنا�ض 

ُه(، ويف ثمرات القلوب: )ُزمَّ بالتقوى لتحجبه  ُه التقوى َفَحبَّ�سَ ))( يف اأخبار اأبي القا�سم: )اأو تيقنه(، ويف الأوائل: )زمَّ

ُة التقوى فقيده(. حتى يقر(، ويف م�سارع الع�ساق: )ِذمَّ
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القا�شم بن اأمية بن اأبي ال�شلت الثقفي بعد 35هـ))(

ـ 1 ـ

]الكامل[ قال)2(:  

�َشَراِتنا ــَد  ِعــْن الــخــيــراِت  طــالــَب  يــا  ُدْهماِن))(1  بني  ــى  اإل ــِديــَت  ُه ــْد  ِاْقــ�ــشِ

ــــــًة اأُُروَم ــن  ــي ــِب ــيَ الأْط ـــِريـــن  الأكـــثَ الأَْعَطاِن))(2  وطــيِّــِبــي  ــراِء  ــث ال ـــِل  اأه

َخــبـَـْرتـُـُهــْم ثــم  النا�َض  بــلــوُت  ولقد  يَّاِن))(3  الدَّ بَِني  ــْم  ــُه ــَرَم اأْك ــْدُت  ــَوَج َف

ِبــَداِرِهــْم الــحــريــُب  ـــَزَل  نَ اإذا  قــوٌم  َوِقيَاِن)6(4  ــٍل  ــَواِه ــشَ � َربَّ  ــوُه  ــرك ت

))( �ساعر، وابن �ساعر حكيم، يعد من ال�سحابة، عا�ض اإىل ما بعد عثمان بن عفان ورثاه، وله �سعر، تويف بعد �سنة ))هـ.

)2( تنازع هو واأبوه هذه الأبيات، وجميع الأبيات ما عدا الثامن يف احلما�سة الب�رشية ))2. والأبيات ))، 2، 6، )، )( 

يف معجم ال�سعراء ))2. والأبيات ))، )، 6، )( يف التذكرة احلمدونية )/6 ويف ربيع الأبرار )/))). والأبيات 

)6، )، )، )( يف احلما�سة ال�سغرى برقم ))))(. والأبيات ))-)( يف ال�سعر وال�سعراء)/62). والأبيات )6، 

)، )، )( يف اختيار املمتع يف علم ال�سعر)/))). والأبيات )ماعدا: )، 2( يف حما�سة ابن ال�سجري: )/6))-
))). والبيتان )6، )( يف احليوان )/)6. والبيتان ))، 6 مع اآخر( يف الأغاين )/6) وقد ن�سبتها جميع امل�سادر 

ال�سابقة اإىل القا�سم.

 ،)( 6/2)2 )البيت:  6(، العمدة  )/)22 )البيتان)،  2/))) والإ�سابة  اأبيه لأمية: جمال�ض ثعلب  اإىل  وقد ن�سبها   

وابن ع�ساكر )/)2)، )2) )الأبيات 6، )، )، )(، البلوي 2/)) )البيت ) مع اآخر(. ون�سبت لعمرو بن اأمية 

-(6( )(.  ون�سبت لكعب بن جعيل يف لباب الآداب   ،(  ،6  ،(  ،2 )2) الأبيات ))،  يف كنايات اجلرجاين: 

66) الأبيات ))-)(، و�رشح املقامات 2/))، وغري من�سوبة يف: العيون )/2)) الأبيات )-)، واملجال�ض )))، 
والعقد )/)0) الأبيات ))-)(.

))( بنو دهمان: ل اأدري اأيهم اأراد؛ فهناك بنو دهمان بن عوف بن �سعد بن ذبيان، وكان منهم اأبو غطفان كاتب عثمان 

ُمْنِهب بن دو�ض الأزدي وكان منهم ُحَمَمة بن احلارث، من  )2. وبنو دهمان بن  انظر،  بن عفان ر�سي اهلل عنه، 

املهاجرين الأَُول اإىل ر�سول اهلل . وبنو دهمان بن ن�رش بن زهران، وينتهي ن�سبهم اإىل الأزد اأي�سًا، وكان منهم اأبو 

اأميمة الذي تزوج اأم فروة اأخت اأبي بكر ال�سديق ) )))(؛ واأظن اأن املراد هم بنو دهمان الأزديون؛ لأن ال�ساعر يذكر 

يف الثالث بني الديان، وبنو الديان مينيون اأي�سًا.

))( يف كنايات اجلرجاين: )الأكربين( و)اأهل الندى(.

الأرومة: الأ�سل وال�رشف، الأعطان: جمع عطن؛ وهو مربك الإبل حول املاء.  

))( بنو الديان: هم بنو يزيد بن َقَطن؛ وهم بيت َمْذِحج واأخوال اأبي العبا�ض ال�سفاح. انظر جمهرة الن�سب: 6))-))).

)6( يف الوح�سيات: )اأنا يف و�سط بيوتهم(، ويف الأغاين واختيار املمتع: )الغريب(، ويف ربيع الأبرار )ردوه(.

احلريب: الذي �سلب ماله.  
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ــٍة ــَه ــِري َك ـــْوِم  ـــيَ ِل دعــوتُــُهــُم  واإذا  اِن))(5  بالِخر�شَ ْم�ِض  ال�شَّ �ُشَعاَع  وا  �َشدُّ

�شوؤاِلِهْم عند  الأَْر�ـــضَ  ينكتُون  ل  بالِعيَداِن)2(6  ِت  ـــالَّ ـــِع ال ــِب  ــلُّ ــَط ــتَ ل

لها فترى  وجوَهُهم  يب�ُشُطوَن  بل  لْـــــَواِن))(7  الأَ ــِن  كــاأْحــ�ــشَ ــَقــاِء  الــلِّ عنَد 

ونا�شري �شاألُت  اإن  جناحي  فُهُم  َعاَداِني))(8  ــْن  َم ْغَن  �شِ ُم  ــــوِّ اأَُق وبهم 

ـ 2 ـ

]الطويل[  وقال))(:  

ِبِه ْيتُُم  حَّ �شَ ــُح  بْ ــذِّ ال لَِبْئ�َض  اِحِبْهلـَـَعــْمــِري  �شَ َقْتِل  في  اهلل  ر�شوَل  َوُخــْنــتـُـْم 

ـ 3 ـ

]الطويل[ قال)6(:  

ِبِه ْيتُْم  حَّ �شَ بْــُح  الــذِّ لَِبْئ�َض  لََعْمِرِي  اِحي))(1  اَل�شَ يوَم  اهلِل  ر�شوِل  ِخــاَلَف 

ــُه ــاإِنَّ َف ا�ِض  بالِق�شَ نُُفو�شاً  فطيبُوا  نََجاِح2   
َ
�َشْعي الرْحمِن  ــى  اإل �َشيَ�ْشَعى 

*****

ان(، ويف اختيار املمتع: )واإذا دعوا لنزال يوم..... فجاج الأر�ض بالُفر�سان(، ويف  ))( يف حما�سة ابن ال�سجري: )باملُرَّ

جمال�ض ثعلب: )بالركبان(.

اخلر�سان: ال�سنان والرمح، جمع ُخْر�ض.  

)2( يف احليوان وال�سعر وال�سعراء وربيع الأبرار: )ل ينقرون(، ويف الأغاين واحليوان: )لتلم�ض العالت(.

ل ينكتون الأر�ض: كناية عن عدم بخلهم؛ فالبخيل ينكت الأر�ض ببنانه اأو بعود عند الرد.  

))( يف كنايات اجلرجاين: )بل ي�سفرون(، ويف الوح�سيات وربيع الأبرار: )عند ال�سوؤال(.

))( يف الأغاين: 

واأ�ــرشتــي �ساألت  اإن  ثقيف  ـــاداينقومي  ـــن مــن ع ـــــع رك ــم اأداف ــه وب

))( البيت يف نهاية الأرب ))/))) وال�ستيعاب ))0).

)6( البيتان يف الإ�سابة )/)0)، 60) ويف ربيع الأبرار )/))2. 

))( يف الأ�سل )الأ�ساحي(؛ ولبّد من حذف الهمزة ونقل حركتها اإىل الالم لي�ستقيم الوزن.
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القا�شم بن عمر الثقفي))(

]الطويل[ قال)2(:  

بالقنا ــنَّ  اأَُدو�ــشَ هل  �شعري  ليت  األ  مــمــاتــي؟1  ــل  ــب ق نـــجـــران  اأو  تـَــبـــالـــَة 

كليهما الحاِرثَْيِن  بََحنَّ  اأَ�شْ وهــل  ـــَواِت؟2  ـــَه ـــلَّ بــ�ــشــمٍّ زعــــاٍف يــقــطــع ال

*****

مالك بن عمرو الثقفي))(

]الطويل[ قال في رثاء حبيب بن زيد))(:  

بَْعَدُه َوُخلِّْفُت  َقْبِلي  اِحبي  �شَ ى  َم�شَ ــُع1  ــنَ ــائــي الــبَــِقــيــِة اأَ�ــشْ ــَف بــاأَْعــ�ــشَ ــَكــْي َف

اأَنَّــنــي تَ�ْشَهُد  اُب  ــذَّ ــك ال لَــُه  َوَقــــاَل  اأَ�ْشَمُع2  لَ�ْشُت  اأَنَّــنــي  ــا:  ــاأَْوَم َف ــوٌل  َر�ــشُ

ــٍد ــُمــَحــمَّ ِل ـــهـــا  اأَنَّ ــد  ـــاَل: تــ�ــشــهَّ ـــَق َف يَتَتَْعتَُع))(3  ل  الحقِّ  ــَدْعــَوى  ِب َفــنَــاَدى 

))( هو القا�سم بن عمر بن حممد بن يو�سف بن احلكم بن اأبي عقيل بن م�سعود بن ُمَعتِّب، وا�سمه عمرو بن مالك بن كعب 

واأخرجوه،  عليه  الإبا�سية  فوثبت  )2)هـ  �سنة  بن حممد  ملروان  اليمن  ثقيف. ويل  بن  بن عوف  �سعد  بن  بن عمرو 

وهو من رجال الع�رش املرواين، وكانت تلك الثورة يف ح�رشموت، يقودها )طالب احلق( عبد اهلل بن يحيى، فقاتلهم 

)2)هـ  �سنة  منها  اأُخرج  اأو  عنها،  القا�سم  فرحل  ال�سلت،  ا�سمه  له  اأخًا  وقتلوا  فغلبوه  �سنعاء،  عن  لريدهم  القا�سم 

 ،(60/2 الأعيان  وفيات  انظر:  بن عمر.  يو�سف  ي�سمى  اأخ  له  الولة،  من  �ساعراً  القا�سم  بعد ذلك، وكان  ومات 

والأعالم )/))2، وجممع الأمثال للميداين )/2)2، ))2، والدرة الفاخرة )/00)، وجمهرة الأمثال )/))2، 

وامل�ستق�سى يف اأمثال العرب للزخم�رشي )/0).

ا�سليم، والنجوم  ))2 )فراج( و�ض260 بتحقيق فاروق  ال�سعراء:  )2/))2-6)2، ومعجم  البيتان يف: الأغاين   )2(

الزاهرة )/)0)، ومعجم ال�سعراء املخ�رشمني والأمويني: )6).

))( مالك من �سعراء ثقيف وخطبائها، وجهه اأبو بكر بعد الردة ر�سوًل اإىل م�سيلمة الكذاب باليمامة، فخطب عنده خطبًة 

بليغة، ودعاه للرجوع اإىل الإ�سالم، فغ�سب منه وهمَّ بقتله، فنجا ورثى حبيبًا، انظر: منح املدح: )0)، 02)، ما 

راأيت وما �سمعت: ))).

))( هو حبيب بن زيد بن عا�سم بن كعب، واأمه ن�سيبة بنت كعب »اأم عمارة«، �سهدت هي وزوجها وابنها اأُُحداً، وحبيب 

هو الذي اأر�سله ر�سول اهلل اإىل م�سيلمة الكذاب احلنفي �ساحب اليمامة، �ساأله م�سيلمة: اأت�سهد اأن حممداً ر�سول اهلل؟ 

قال: نعم. واإذا قال: اأت�سهد اأين ر�سول اهلل، قال: اأنا اأ�سم ل اأ�سمع. ففعل ذلك مراراً، فقطعه م�سيلمة ع�سواً ع�سواً 

فمات �سهيداً، انظر: اأ�سد الغابة )/0))، وحا�سية منح املدح: 02).

. ـٍر اأو ِعيٍّ ُد من َح�سَ ))( ل يتتعتع: التعتعة اأن يعيا بكالمه، ويرتدَّ
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ِب�َشْيِفِه فيه  اأْ�ـــضِ  الـــرَّ اأُمَّ  َب  ــرَّ َفــ�ــشَ ُمْولَُع))(4  ِبالَْفْتِك  اهللُ  لَــَحــاُه  َغـــِويٌّ   

*****

محمد بن القا�شم الثقفي98هـ)2(

ـ 1 ـ

]الطويل[  قال))(:  

: ال�سال، َغَوى غيًَّا: اأي �سل. ))( حلاه اهلل: لعنه اهلل، الَغِويُّ

)2( حممد بن القا�سم بن حممد بن احلكم بن اأبي عقيل بن م�سعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف 

ابن ق�سي ]هو ثقيف[ من الأحالف، ترجم له �سالح ال�سفدي يف الوايف وو�سفه باأنه »الأمري الثقفي«، كان اأبوه وايل 

الب�رشة للحجاج، وحممد من بني اأعمام احلجاج وختنه، وقد وله احلجاج ثغر ال�سند يف اأيام الوليد بن عبد امللك، 

فكان ببالد فار�ض على راأ�ض جي�ض يف طريقه اإىل الري فاأقام يف �سرياز، واأر�سل اإليه احلجاج �ستة اآلف من جند اأهل 

ال�سام وخلقًا من غريهم، فزحف اإىل مكران، وفتح قنزبور، وارمائيل، والديبل، وا�ست�سلم اأهل البريون وما بعدها، 

اإىل اأن بلغ مهران فعربه، وقاتله »داهر« ملك ال�سند، فقتل داهراً، وانب�سطت يده يف البالد فتحًا وتنظيمًا، حتى و�سل 

اإىل »امللتان«. 

وجاءت الأنباء اإىل حممد بن القا�سم بوفاة احلجاج ثم الوليد بن عبد امللك وولية �سليمان بن عبد امللك، وكان �سليمان   

�سديد النقمة على احلجاج وعماله، فلما ويل – بعد موت احلجاج – عمد اإىل اأقربائه وكتابه وعماله فنكبهم، وعزل 

َب بها مع رجال اآل اأبي عقيل، وكان �سليمان قد ا�ستعمل  حممد بن القا�سم، واأمر بحمله من ال�سند مقيداً اإىل وا�سط، فُعذِّ

�سالح بن عبد الرحمن على خراج العراق، ووىل يزيد بن اأبي كب�سة ال�سند، فلما حمل ابن القا�سم مقيداً؛ حب�سه �سالح 

الذي وجد الفر�سة مواتية لالنتقام لأخيه »اآدم«، الذي قتله احلجاج من قبل. ظل ابن القا�سم قابعًا يف ال�سجن معذبًا، 

يعاتب به بني مروان، فاأمر �سليمان باإطالقه فاأطلق، ثم قتله معاوية بن يزيد بن املهلب، وقيل: مات يف  وقال �سعراً 

العذاب، وقيل قتل نف�سه يف عذاب يزيد بن املهلب. وله يقول زياد الأعجم اأو غريه: 

حجة عــ�ــرشة  ل�سبع  اجلــيــو�ــض  ــالقــاد  ــغ ــس اأ� يف  ذاك  عـــن  ــــه  ــــَدات وِل

به و�سمت  اأهــواوؤهــم،  بهم  ــطــالقعدت  الأب ـــْورة  و�ـــسَ ــوك،  ــل امل همم 

  كان حممد بن القا�سم من كبار القادة يف الع�رش الأموي، و�سفه حمزة بن بي�ض احلنفي بقوله: 

ــنــَدى وال وال�سماحَة  ــــروءَة  امل ـــِن حممِداإن  ب ــِم  ــس ــا� ــق ال ـــِن  ب ملــحــمــِد 

ًة  ِحجَّ ع�رْشََة  ل�سبَع  اجليو�َض  ـــوؤْدداً مــن مولِد�سا�َض  ــك �ـــسُ ـــْرَب ذل ُق يــا 

انظر ترجمته يف: فتوح البلدان: 2)6 والكامل لبن الأثري )/))) ومعجم ال�سعراء: )0) والأعالم 6/))) ونزهة   

اخلواطر وبهجة امل�سامع والنواظر )/2)-6) والدولة الأموية يف ال�رشق: )2) )2)- ويف جملة املنهل ال�سنة الرابعة 

�سنة ))))هـ من )))-6)) ومن )))-)))، هذا واأخل به )معجم ال�سعراء املخ�رشمني والأمويني(.

م على مقدمته عاماًل  ))( كان حممد بن القا�سم عاماًل للحجاج على ال�سند بعد اأن فتحها، فلما وليها حبيب بن املهلب قدَّ

من ال�سكا�سك، ورجاًل من عّك، فاأخذا حممد بن القا�سم فحب�ساه؛ فقال هذه الأبيات. 

الأبيات يف معجم ال�سعراء: ))) واملمتع يف علم ال�سعر وعمله: 6). والأبيات ))، )، )( يف الكامل يف التاريخ   
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وطاعتي �َشْمِعي  َمــْرَواَن  بنو  اأين�شى  بُوُر))(1  لَ�شَ ــي  ــِن ــابَ نَ ــا  م عــلــى  واإنــــي 

بالَقنا �شابُوَر  بين  ما  لهم  َفتَْحُت  وُمِغيُر)2(2  ــٌف  زاح منهم  ال�ّشْنِد  ــى  اإل

َكا�ِشِك ع�شكري اأميـُر))(3 وما َدَخَلْت َخْيُل ال�شَّ  
َّ
عــلــي ـــكٍّ  َع ـــْن  ِم كــان  ول 

تابعاً  
ِّ
ــي ــُزوِن ــَم ال ِللَعْبِد  ُكــْنــُت  ومــا  َعثُوُر))(4  ــراِم  ــِك ــال ب ـــدٌّ  َج ـــَك  لَ ــا  ــيَ َف

بَْت لُقرِّ الــِفــراَر  ــُت  ــْع اأَْزَم كنُت  فلو  وُذُكوُر))(5  ــلــنَّــَوى  ِل ْت  اأُِعـــــدَّ اإنـــاٌث 

ـ 2 ـ

]الكامل[ وقال)6(:  

ــَهــا ــٍط وبــاأَْر�ــشِ ــَوا�ــشِ ــُت ِب ــَويْ َمْغُلوَل))(1 َفــَلــِئــْن ثَ مــَكــبَّــاًل  ــِد  ــَحــدي ال َرْهــــَن 

)/)))، وفتوح البلدان: 6))، ونزهة اخلواطر وبهجة امل�سامع والنواظر: 26، والوايف بالوفيات )/))).
))( يف معجم ال�سعراء )اأتن�سى( و)اأين(، ويف معجم ال�سعراء والوايف بالوفيات )ما فاتني(.

)2( يف معجم ال�سعراء رواية اأخرى: )..... جرجان بالقنا اإىل الهند األقى مرة واأغري(. ويف الوايف: )الهند( مكان )ال�سند(.

))(  يف الكامل ونزهة اخلواطر: )ال�سكا�سك اأر�سنا(. ويف معجم ال�سعراء والوايف بالوفيات )وما وطئت خيل(.

بن  ُعْدثان  بن  )�سك(. وعك: هو َعكُّ  القامو�ض  انظر  اأ�رش�ض.  بن  �سك�سك  الَقْبل  باليمن، جدهم  ال�سكا�سك: حي   

عبداهلل بن الأزد؛ انظر القامو�ض )عك(.

..... فيا لك دهر(. ويف فتوح البلدان ونزهة اخلواطر:  ))( يف معجم ال�سعراء )ول كنت(، ويف الكامل )وما كنت للُبدِّ

)ول كنت... فيا لك دهر(.

املزوين: من�سوب اإىل املزون؛ وهو من اأ�سماء عمان. واأراد اأحد اأبناء املهلب بن اأبي �سفرة الأزدي، ويقال لأزد عمان:   

ْحِر عمان مالحني قبل الإ�سالم ب�ستمئة  املزون. ويراد باملزون املالحني اأي�سًا، وكان اأرد�سري بن بابك جعل الأزد ِب�سِ

�سنة. انظر: معجم البلدان: )املزون(. 

))( يف معجم ال�سعراء والوايف بالوفيات: )ولو.. الفراق لقربت( ويروى ال�سطر الثاين: )اإيلَّ اإناث للوغى وذكور(.

اأعدت للوغى(، ويف تاريخ ابن الأثري ونزهة اخلواطر: )ولو كنت  البلدان: )جمعت القرار لوطئت.....  يف فتوح   

اأجمعت الفرار لوطئت.... للوغى(.

)6( عندما و�سل حممد بن القا�سم اإىل العراق حب�سه �سالح بن عبد الرحمن يف وا�سط فقال البيتني.

البيتان يف الكامل يف التاريخ )/)))، ويف نزهة اخلواطر وبهجة امل�سامع والنواظر: 26، ونهاية الأرب )2/)0)،   

والفتوح: 0)).

))( وا�سط: مدينة احلجاج التي بناها بني بغداد والب�رشة؛ �سميت بذلك لأن بينها وبني الكوفة فر�سخًا، وبينها وبني الب�رشة 

واملدائن مثل ذلك. معجم ما ا�ستعجم: )/)6)).
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ــضٍ قــد ُرْعــتـُـهــا ــاِر� ــِة ف ــنَ ــْي َقتياَل))(2 َفـــَلـــُربَّ َق تَــَرْكــُت  قــد  ِقـــْرٍن  ــــُربَّ  َولَ

*****

محمد بن القا�شم الثقفي اأبو البهار)2(

]الخفيف[ قال))(:  

ــي ــاإن ـــاِر ف ـــَه ـــبَ ـــى ال ـــَل ــي َع ــان ــي ــق ــش ــاََراا� ــه ــبَ ال ــُت  ــْي ــَه ــتَ ا�ــشْ ــا  م كـــلَّ  لأََرى 

*****

ُد بُن َعْبِد اهلِل النَُّمْيِري )90 هـ())( ُمَحمَّ

ـ 1 ـ

]الكامل[ قال))(:  

َفَهاَجُه ِلْيِل  بال�شَّ الــمــنَــاِزَل   
َ
ي َغ�شِ اأَْحبَابُُه)6(1  ـــَرُه  ـــْي َغ َل  ـــدَّ ـــبَ تَ ـــــٌع  َربْ

))( يف الفتوح: )َفَلُربَّ فتية(.

)2( هو حممد بن القا�سم الثقفي الب�رشي، �ساعر اإ�سالمي، كان ي�رشب على البهار، ويعجب به؛ فلقب اأبا البهار.

))( معجم ال�سعراء للمرزباين، حتقيق فاروق ا�سليم: 0))-))).

يُّ  ، وَق�سِ يِّ م بن َق�سِ ))( حممد بن عبد اهلل بن منري بن َخَر�َسة بن ربيعة بن ُحَبيِّب بن احلارث بن مالك بن ُحَطْيط بن ُج�سَ

هو َثقيف، وقد لقب حممد بالنمريي وهي كنية اأبيه الذي كني باأبي النمري، ويقال اإنها ا�سم جده، اأما حياته فيكتنفها 

الغمو�ض، فلم حتمل لنا امل�سادر القدمية �سيئًا عنه اإل اأنه �ساعر من �سعراء الدولة الأموية، مولده ومن�سوؤه ووفاته بالطائف، 

واأنه �ساعر غزل، كان يهوى زينب بنت يو�سف اأخت احلجاج بن يو�سف، وله فيها اأ�سعار كثرية ي�سبب بها، مل حتدد 

امل�سادر تاريخ ميالده، ومل تتفق يف �سنة وفاته، ومل تذكر �سيئًا عن اأ�رشته، اأو ن�ساأته، اأو حالته الجتماعية، ولكن ميكن 

القول: اإن النمريي كان اأ�سن من احلجاج بن يو�سف، َدلَّ على ذلك ما نقل عـن م�سلم بن جندب الهذيل؛ وهو قولـه: 

اإين ملع حممد بن عبد اهلل النمريي ثـم الثقفي بنعمان وغـالم ي�ستد خلفه ي�ستمه اأقبح �ستم، فقلت له: من هذا ؟ فقال: 

احلجاج بن يو�سف، َدْعُه فاإين ذكرت اأخته يف �سعري فاأْحَفَظه ذلك. فاإذا كان احلجاج قد ولد �سنة 0)هـ؛ فمن الراجح 

اليمن،  اإىل  فهرب  باأخته  �سبب  لأنه  بعد؛  فيما  اأو نحوها، وقد طلبه احلجاج  �سنوات  بب�سع  قبله  النمريي  يكون  اأن 

نه، وقد تويف النمريي �سنة 0) هـ تقريبًا، انظر  ومكث فرتة يف عدن، ثم ا�ستجار بعبد امللك بن مروان فاأجاره واأمَّ

اأخباره يف: الأغاين 6/6))، والوايف بالوفيات )/)))، والأعالم للزركلي 220/6، وجمهرة اللغة )/))، 6)2، 

واحلما�سة الب�رشية 2/)20-206، ومعجم ال�سعراء املخ�رشمني والأمويني 22)-)2)، و�سعراء اأمويون )/))).

))( ربيع الأبرار )/))) وُرِويا يف امل�سدر نف�سه )/)))، والبيتان �ساقطان مما جمعه الدكتور القي�سي.

)6( ال�سليل: واد يقال اإنه من اأودية مكة. قال عنه عبد الرحمن بن ح�سان بن ثابت: 

Thaqeef_Book.indb   390 24/5/10   2:45 PM



391

ــا ــَه ــِل ــوِل َواأَْه ــتُ ــَق ــْل ِل اأَْطنَابُُه))(2 َولَـــَقـــْد تَــــَراُه  بــيــوتَــُهــْم  تَــَمــ�ــضُّ  َجــــاراً 

ـ 2 ـ

]الطويل[ وقال)2(:  

ها فبع�سُ هــمــوٍم،  من  ليلي  ــُحتطاول  ــسِّ ــرت� ــا حـــــادٌث م ــه ــن ــــدمٌي وم ق

واأهــِلــهــا  ــوِن  ــج احل ــرق  ع اإىل  ــنُّ  ـــُححت ـــُط ــا �ــســلــيــٌل واأب ــن ــهــم م ــازل ــن م

انظر: �سعر عبد الرحمن بن ح�سان الأن�ساري: )).  

))( ورد البيت الثاين يف ربيع الأبرار �ض ))) )ولقد تراه للقبول(.

)2( الأبيات ))، 2، )، )، )، 6، )، ))، ))، ))، ))، 22، )2، )2( يف الأغاين 6/6))، )))، ))) وجتريد 

الأغاين الق�سم الأول من اجلزء الثاين: 6)). والأبيات ))2، )، )، ))، )2، 20، 6، )( يف العقد الفريد )/ ))2. 

والأبيات ))، 2، )، )، )، 0)، 2)، ))، ))، ))، )2-)2، )2، ))( عند ابن اجلوزي يف اأخبار الن�ساء: 

)2-)2. والأبيات ))، )، ))( يف ذم الهوى: ))2. والأبيات ))، )، )( يف معجم البلدان )/)0) )الهّماء( 
وكذلك ))، 0)، ))، 2)( )عرفات( وكذلك ))2، )، )، )، )( )التنعيم(. والبيتان ))، )( يف املختار من �سعر 

ب�سار: 6)). والبيت الأول يف ديوان املعاين )/260 وكذلك يف الختيارين: ))) وثالثة كتب يف الأ�سداد: ))) 

وقد اأدرجه الدكتور يحيى اجلبوري يف ال�سعر املن�سوب اإىل اأبي حية النمريي واإىل غريه من ال�سعراء: ))). والبيت 

))2( يف مرا�سد الطالع )/))2. الأبيات ))، )، ))( يف حترير التحبري )))، ويف التذكرة احلمدونية البيت 

الأول 6/))) والبيت )))( )/))) ملحمد بن عبد اهلل النمريي. والأبيات )0)، ))، 2)( يف التذكرة احلمدونية 

اأي�سًا 6/))) لكنها من�سوبة اإىل �سعيد بن امل�سيب. والأبيات ))، )، )، ))، 20، )2، )2، 0)، ))، 2)( يف 

زهر الآداب �ض)))، ))). والأبيات ))، 2، )، 6، )، ))، ))، ))، )2( يف خمتار الأغاين. والبيتان ))، 

املرق�سات  206 ويف  املربد2 �ض)0)–  ))( يف كامل   ،( والتاج )�سوع، كفر(. والأبيات ))،  الل�سان  )( يف 
واملطربات: )) ويف وفيات الأعيان 0/2). والبيتان ))، ))( يف كامل املربد2 �ض)20 والأبيات: ))2، )، )، 

))، )2، 20، 6، )( يف كامل املربد 2/)22. والبيتان ))، )( يف نور القب�ض �ض))) بال عزو. والبيت الأول يف 
معجم ما ا�ستعجم )/6))) واأ�سا�ض البالغة 2/)2) بال عزو. والأبيات ))، 0)، ))، 2)، ))( يف اأمايل القايل 

2/)2. والأبيات ))، )، )2، 6)، )2، ))، ))، )2، 20، )2، )2، 6، )( يف احلما�سة الب�رشية )/)22)، 
0)2). والأبيات ))2، ))، )، )، )2، 20، 6، )( يف املحا�سن والأ�سداد: ))) والبيت )))( يف ربيع الأبرار 
اإىل �سعيد بن  2)( من�سوبة   ،(( )( للنمريي. والأبيات )0)،   ،(  ،22  ،2(  ،((  ،( )/))). والأبيات ))2، 
)/66) وكذلك  الأرب)/2))،  نهاية  ))-)). والبيت ))2( يف  امل�سون:  القريواين يف  امل�سيب عند احل�رشي 

الأبيات ))، )، )، ))( )/))2، 0)2. والأبيات ))، )، )، 0)، 2)، ))، ))، ))، ))، )2، 22، )2، 

)2( يف احلما�سة الب�رشية 2/)20 وما بعدها والبيت الأول يف الأ�سباه والنظائر للخالديني )/)0)، 2/)) والأبيات 
))، )، )، )، 6، )، 0)، ))، ))، ))، )2، )2، )2( يف نزهة الأب�سار )/))2، 2)2 والأبيات ))، )، 

)، ))( يف ديوان ال�سبابة ))) وعند ال�سالح ال�سفدي يف الغيث امل�سجم )/))). والبيت الأول يف جمهرة اللغة 
)/))2. والبيت ))2( يف  بالوفيات  الوايف  )2( يف   ،2(  ،((  ،(( 2/)2. والأبيات ))،  )/6)2 والأمايل: 
خزانة الأدب للبغدادي )/222 ويف �رشح الكافية البديعية: )22 من�سوب يف هذين امل�سدرين ملن�سور النمريي ولي�سا 

يف ديوانه. وهو يف حترير التحبري: ))) ونهاية الأرب )/66) من�سوب لأبي حية النمريي ويف ديوانه: )))، ولكنه 
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َم�َشْت اإْذ  نَعمان  بْطُن  م�شكاً  َع  وَّ تَ�شَ َعِطراِت))(1  ــَوٍة  ــ�ــشْ ِن فــي  َزيْــنَــٌب  ِبـــِه 

 
ً
ِمنى ِمْن  ِب  الُمَح�شَّ بَْيَن  ما  تهاَديَْن  َغـــِبـــراِت2  ول  ــاً  ــث ــْع �ــشُ ل  ـــاَن  ـــَم ـــْع َونَ

ــيَّــًة
ـــاٍت َعــ�ــشِ ـــَح ِبـــَفـــٍخّ َراِئ ـــــَرْرَن  ُمْعتَِجَراِت)2(3 َم ــلــرْحــمــِن  ل يــلــبــيــَن 

ف�شاعداً الهماء  مابين  ــَح  ــبَ ــاأَ�ــشْ َف اإلى الِجزِع ِجْزِع الماِء ذي الُع�َشراِت))(4 

ــٌم ــاِغ َف الــــَوْرِد  ــِر  ــبَ ــْن ــَع ــالْ ِب اأََرٌج  لَـــُه  الَكِفراِت))(5  ِمــــَن  ــــاه  ريَّ ــع  ــلَّ ــَط تُ  

من�سوب يف العقد الفريد )/)2) والأغاين 6/)20، )20 ملحمد بن عبد اهلل بن منري الثقفي )النمريي(.

))( يف خمتار الأغاين ونور القب�ض ورغبة الآمل وجمال�ض ثعلب واملرق�سات واملطربات ول�سان العرب وذم الهوى وجتريد 

ونهاية  واملطربات  واملرق�سات  والأمايل  واملختار  املعاين  وديوان  والوايف  ثعلب  جمال�ض  ويف  م�ست(.  )اأْن  الأغاين: 

البلدان  العقد )خفرات( مكان )عطرات(. ويف معجم  الآداب: )ت�سوع طيبًا(. ويف  الأرب: )خفرات(. يف زهر 

وردت )خفرات( يف مو�سع ووردت )عطرات( يف مو�سعني. يف ديوان ال�سبابة: )خ�رشات(. يف املختار من �سعر 

ْت.... يف ن�سوة خفرات(. ب�سار ويف معجم ما ا�ستعجم: )اأن َم�سَ

ت�سوع: انت�رشت رائحته. املح�سب: مو�سع بني مكة ومنى، وهو اإىل منى اأقرب.  

ثم   ....( الب�رشية:  واحلما�سة  الأب�سار  ونزهة  الأغاين  جتريد  يف  موؤجترات(.  رحن.....  ثم  بفجٍّ  )مررن  العقد:  يف   )2(

رحن..... معتمرات(. ويف الأغاين وخمتاره وزهر الآداب ومعجم البلدان: ).... ثم رحن....... موؤجترات(. ويف 

ثم رحن.. معتمرات(. ويف  )نزلن..  الأرب:  نهاية  ثم رحن على منى..... موؤجترات(. ويف  بفخ  )نزلن  امل�سون: 

اأخبار الن�ساء: )موؤجترات(.

فخ: واد مبكة دفن فيه ابن عمر، اأو هو وادي الزاهر. انظر معجم البلدان )فخ(، وزهر الآداب ): ))).  

))( يف الأغاين ورغبة الآمل: )فاأ�سبح...... فحزوة اإىل املاء ماء اجلزع(. يف معجم البلدان ونزهة الأب�سار: )فاأ�سبح ما 

بني الهماء ف�ساعداً(. ويف معجم البلدان اأي�سًا: 

فحذوه الأراك  بــني  مــا  والعمرات()فاأ�سبح  النخل  جذع  اجلذع  اإىل 

الهماء  الَع�رَشات(. يف جتريد الأغاين: )فاأ�سبح ما بني  الُنمار و�سائٍف.....  ا�ستعجم: )واأ�سبح ما بني  يف معجم ما   

وجذوة اإىل املاء ماء اجلزع(.

وردت رواية ل�سدر البيت )فاأ�سبح بطنان الهواء وجوزهم(؛ وقد عدلت عنها واخرتت الرواية التي اأثبتها ملنا�سبتها   

�سياق الأبيات، وهي رواية معجم البلدان، ونزهة الأب�سار.

الُع�رَشات: جمع ع�رشة؛ وهي �سجرة لها �سمغ حلو عري�ض الورق.  

))( يف معجم البلدان: )له اأرج بالعنرب البحت فاغم مطالع(. ويف مو�سع اآخر من املعجم: )له اأرج بالعنرب الغ�ض فاغم(. 

ويف ل�سان العرب )كفر( والأغاين وجتريد الأغاين ورغبة الآمل ونزهة الأب�سار وديوان ال�سبابة: )له اأََرٌج من جُمِمِر الهنِد 

�ساطٌع ُتَطلَُّع(. ويف معجم ما ا�ستعجم: )له اأرج بالعنرب الورد �ساطع(. ويف اأخبار الن�ساء: )لها( مكان )له( و)الفرتات( 

مكان )الكفرات(.

اء: الكفر: العظيم من اجلبال. واحدها َكِفر. ريَّا كل �سيء: رائحته الطيبة. الكفرات: قال الفرَّ  
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َعْر�ُشُه َماَواِت  ال�شَّ َفْوَق  الَِّذي  اأََعــاَن  ُمْعتَِمَراِت))(6  بــالــبَــْطــَحــاِء  نَـــَواِعـــَم 

ِبــُعــْمــَرٍة َهــَمــْمــَن  اأو  حــجٌّ  َكـــاَن  اإَذا  ـــالِت7  ـــَغ ــى بَ ــل ــــْوَن بـــديـــبـــاٍج ع ــــَل َع

ِبُعْمَرٍة الَعِتْيِق  البَْيِت  اإلــى  َخــَرْجــَن  ــي نَـــــْذٍرٍ ومـــوؤتـــجـــَراِت8  نـَـــَواِحــــَب ف

التَُّقى من  البَنَاِن  اأطــراف  رن  يَُخمِّ ُمْعتَِجَراِت)2(9  الليِل  جنَح  ويخرْجَن 

ْخرى اأَْو�َشَعْت َجْيَب ِدْرعَها ِلْلَجَمراِت))(10 َولَْي�شْت َكاأُ الَكفِّ  بـَـنـَـاَن  َواأَبـْـــَدْت 

اًل ُمرجَّ َوْحفاً  الم�ْشِك  ِببَاِن  َوغالَْت  ُلَماِت))(11  الظُّ في  َلَح  ــْدٍر  بَ ِمْثِل  على 

َفاأَْفتَنَْت َجْمٍع  بَْين  تَــراَءى  َوَقاَمْت  َعرَفاِت))(12  ِمــْن  راََح  مــن  بــروؤيــِتــَهــا 

ـــوؤاَدُه ف الحليَم  ي�شلْبَن  ــُض  ــ� اأوان البَقَراِت)6(13  ِم�ْشيََة  ـــواً  َرْه ويم�شين 

اإنني نَــْعــمــاَن  يــوَم  لـُـبِّــي  ْمَن  تََق�شَّ النَظَراِت))(14  َعــــاِرَم  ــــوؤاِدْي  ف لقيُت 

))( يف العقد الفريد: )اأحل الذي.... اأوان�ض بالبطحاء(. يف احلما�سة الب�رشية: )اأوان�ض..... ُموؤْتِزرات(. يف خمتار الأغاين 

ونزهة الأب�سار: )اأوان�ض بالبطحاء موؤجترات(. يف الأغاين ورغبة الآمل: )موا�سي...... موؤجترات(. يف جتريد الأغاين: 

)بيته موا�سي..... موؤجترات(.

)يخبئن(  الن�ساء:  اأخبار  ويف  مقتدرات(،  بالأحلاظ  ويقتلن  )يخبئن.....  الأب�سار:  ونزهة  الآمل  ورغبة  الأغاين  يف   )2(

ب�سار واحلما�سة  �سعر  املختار من  الليل(. يف  الفريد: )يخبئن..... و�سط  العقد  الليل معتمرات(. يف  و)مي�سني �سطر 

ني..... ويخرجن بالأ�سحار معتجرات(.  الب�رشية والوايف بالوفيات: )�سطر الليل معتجرات(. يف ذم الهوى: )يَغطِّ

يف ديوان ال�سبابة: )ويطلعن ن�سف الليل(. يف الغيث امل�سجم: )يطلعن �سطر الليل(. يف حترير التحبري: )ويربزن �سطر 

الليل(. يف املرق�سات وزهر الآداب وكامل املربد: )يخبني – يخبئن..... ويخرجن �سطر(. يف نور القب�ض: )ويرقدن 

جنح(.

معتجرات: لب�سات املعاجر؛ وهي اأثواب تلفها الن�ساء على ا�ستدارة روؤو�سهن، ثم يتجلبنب فوقها بجالبيبهن.  

))( يف معجم البلدان، والتذكرة احلمدونية: )جيب درعها(. يف معجم البلدان: )وحلت بنان(.

اخرتت كلمة )جيب( من رواية معجم البلدان والتذكرة احلمدونية ملنا�سبتها للفعل )اأو�سعت(.  

))( يف التذكرة احلمدونية: )وعلت بنان(.

))( يف التذكرة احلمدونية: )يوم جمع(. ويف اأخبار الن�ساء: )ومالت تراءى من بعيد(.

)6( رهواً: ب�سكون وتتابع. وقيل: ال�سري ال�سهل امل�ستقيم.

ن لبي..... راأيت(.  ))( يف الأغاين وخمتاره ونزهة الأب�سار: )تق�سمن قلبي..... راأيت(. ويف احلما�سة الب�رشية: ) تقنَّ�سْ

ويف اأخبار الن�ساء: )اأنني بليت بطرف فاتك اللحظات(.

ها. عارم النظرات: �سديد النظرات حادَّ  
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ْدنَه َف�شِ َذاَك  يَــْوَم  فـــوؤاِدي  ــَن  ــْي َرْم َظِفَراِت))(15  يــرِمــيــنَــه  اإِْذ  ــضَ  ــ� ــواِن ق

الـ �شمائُم  تَُلْحها  لم  ُوُجْوهاً  َجَلْوَن  بَراِت)2(16  بال�شَّ يُ�شَفْعن  ولــم  ـــحــروِر 

ح�شينًَة َوُدْوراً  اأ�شتاراً  يَُظاِهْرَن  بالُحُجراِت))(17  ــدّو  ال ُدوَن  ويقطْعَن 

تَْحتَُه البَْي�ِض  ِمــَن  كمْكنُوٍن  َفُهنَّ  ِبالَقَفَراِت))(18  ـــاِء  ـــَق الأَنْ ــن  ِم عــقــاٌد 

َراَعَها النَُّمْيريِّ  َرْكــَب  َراأَْت  ا  فلمَّ َحِذَراِت))(19  يـَـْلــَقــْيــنـَـُه  اْن  ِمــَن  وكــنَّ 

ف�َشتَْرنَها ــا  ــه دون َجــــَواٍر  ـــام  وق ــِة الـــديـــبـــاِج واِلـــحـــبَـــرات20  ــي ــش ــاأكــ� ب

َمى كالدُّ الَعَراِنيِن  �ُشمَّ  ن�شوًة  َدَعْت  َغِبَراِت)6(21  ول  ــْعــثــاً  �ــشُ ل  اأوانـــ�ـــضَ 

دونها الركب  جــاوز  حتى  فاأدنين  والِحبَرات))(22   
ِّ
ي الَق�شِّ مــن  حجاباً 

))( يف حترير التحبري: 

قتْلنني َبــــَرْزن  اإن  ــلــواتــي  ال َحــ�ــرَشَاتفهن  ا  احَل�سَ ْعَن  قطَّ  
ْ

ــنب ِغ واإن 

)2( يف الأغاين وجتريده واحلما�سة الب�رشية ونزهة الأب�سار ورغبة الآمل: )�سمائٌم حروٌر(.

تلحها: لحته ال�سم�ض ولوحته: غريت وجهه. ال�سمائم: جمع �سموم وهي ريح حارة اأو حر النهار. �سفعته: غريته.   

ال�سربات: جمع �سربة وهي �سدة برد ال�ستاء.

))( ظننت اأن املخطوطة تفردت بهذا البيت؛ ولكني وجدته يف اأخبار الن�ساء باختالف ي�سري: 

كثرية ودوراً  ــاراً  ــت ــس اأ� يــظــاهــرن  باحلجرات  اللهو  دور  ويقطعن 

الدو: ال�سحراء.  

))( عقاد: عقد �سجٍر ورقه يلحم اجلراح.

الب�رشية والوايف ونزهة الأب�سار: )وملَّا(. ويف نزهة الأب�سار )باأن(  ))( يف الأغــاين وجتريــده ونهــاية الأرب واحلما�سة 

واملرق�سات  الأغاين  وخمتار  الفريد  العقد  ويف  يلقينه(.  متى  )وكنَّ  اأي�ســًا:  الب�رشية  احلما�ســة  ويف  )اأن(.  مكــان 

واملطربات، وزهر الآداب، والوايف، وربيع الأبرار: وجمال�ض ثعلب: )وملا.... اأعر�ست(. ويف ذم الهوى: )النمريي 

اأعر�ست(. ويف ديوان ال�سبابة وامل�سون:  ) وملا..... اأعر�ست بكرٍه لأن(. ويف اأخبار الن�ساء: )وملا( و)اأعر�ست( 

و)تلقينه(.

نا نوا�رش(. ويف امل�سون للح�رشي: )بدنا اأوان�ض..... ول عفرات(. ويف  )6( يف العقد الفريد: )دعت ن�سوة �سم العرانني بدَّ

نًا نواعم(. ويف اأخبار الن�ساء: )ملء العني كالظبيات(. ويف رغبة الآمل وزهر الآداب:  احلما�سة الب�رشية والكامل: )بدَّ

الأغاين، وخمتاره، وجتريده، ورغبة  اأي�سًا: )ول غفرات(. يف  ثعلب  الآمل وجمال�ض  نواعم(. ويروى يف رغبة  )بزل 

الآمل، ونزهة الأب�سار واأخبار الن�ساء: )واأقبلن(

))( يف العقد: )فاأدنني ملَّا قمن يحجنب(. ويف زهر الآداب: )فاأبرزن ملا قمن يحجنب(. يف احلما�سة الب�رشية: )فاأرخني(. 

ويف رغبة الآمل: )فاأدنني ملا(. ويف جمال�ض ثعلب: )فاأدنني..... فوقها(. ويف زهر الآداب: )فاأبدين(. ويف امل�سون 

للح�رشي: )فاأبرزن ملا قمن يحجنب(. ويف اأخبار الن�ساء: )فاأبدين.. زينبًا(.

الق�شي: ثي�ب من�شوبة اإىل »ق�س«؛ بلدة ك�نت بني العري�س والفرم�ء من اأر�س م�رش، ي�شنع فيه ثي�ب من كت�ن خملوط   

Thaqeef_Book.indb   394 24/5/10   2:45 PM



395

تناَولَْت ــبــاِء  الــظِّ يعافيُر  فقلُت:  راِت))(23  ُمْهتَ�شِ ــْرِد  ــَم الْ نياِع  غ�شوَن 

راأيــتُــُه ــْرٍب  �ــشِ مثَل  َعْيني  ــَر  تَ فلم  ُمْختَِدَراِت)2(24  التَّْنعيِم  ــَن  ِمِ َخــَرْجــَن 

و�شبابًة نَْحَوَها  ا�شتياقاً  فــِكــْدُت  َح�َشَراِت))(25  ــا  ــَه دونَ نَْف�شي  ــُع  تـَـَقــطَّ

غمرًة بزينَب  َوْجــٍد  ِمْن  َوَعـــاَوْدُت  َغَمَراِت))(26  ذو  الحبَّ  اإنَّ  الحبِّ  من 

َماَلَمتي يُْظِهروَن  َحابي  �شِ َفَظلَّ  والبََكَراِت))(27  الأفــرا�ــض  على  وقوفاً 

بَابًة �شَ اإنَّ  وا�شتْحِي  ا�ْشتَِفْق  فقالوا  والزَفَراِت)6(28  ــواَق  ــش الأ� ــنُــَك  تـُـَو�ــشِّ

بعدما والحفيظَة  نف�شي  فراَجْعُت  بالَعبََراِت))(29  ِب  الَع�شْ رداَء  بََلْلُت 

بحرير. احِلرَبات: جمع ِحرَبة؛ وهي �رشب من برود اليمن املو�سى. وقد اخرتت للبيت رواية الأغاين وجتريده وخمتاره 

ونزهة الأب�سار والوايف وجمال�ض ثعلب بدًل من رواية: 

زينبًا يحجنب  قــمــن  ــا  مل م�سطمراتواأبـــديـــن  الطي  لطاف  بطونًا 

لأنها اأدق منها، ولأن الأخرية تنايف الذوق العام وتف�سده. كما نبه اإىل ذلك الأ�ستاذ فاروق �سو�سة.  

الب�رشية: )نياع غ�سون(، ويف  ))( يف رواية رغبة الآمل: )نياع الورد(. يف جتريد الأغاين ويف نزهة الأب�سار واحلما�سة 

اأخبار الن�ساء )قلت..... نياع غ�سون(.

يعافري: جمع يعفور؛ وهو الظبي لونه لون العفر، وهو الرتاب. ناع الغ�سن: متايل؛ واملراد هنا الغ�ض النا�سج من ثمر   

الأراك. مهت�رشات: معطوفات من اهت�رش الغ�سن عطفه واأماله؛ والحتمال الأقرب اأن تكون ب�سيغة ا�سم الفاعل.

ومرا�سد  الآداب  وزهر  البلدان  معجم  ويف  )معتجرات(.  الآمل:  ورغبة  معتمرات(.  )ومل.....  الفريد:  العقد  يف   )2(

الطالع: )فلم..... معتمرات(. ويف زهر الآداب: )معتمرات(. ويف احلما�سة الب�رشية: )موؤجترات(. ويف امل�سون: 

)ومل( و)اإىل( مكان )من( و)معتمرات( مكان )خمتدرات(. ويف اأخبار الن�ساء: )ركب..... التعمري معتمرات(.

م�سترتات،  اأي  خمتدرات: لزمات خدورهن  الن�ساء.  من  هنا جماعة  به  واملراد  والظباء؛  البقر  من  القطيع  ال�رشب:   

واملق�سود باخلدور الهوادج.

))( يف الأغاين وخمتاره ورغبة الآمل ونزهة الأب�سار: )اإثرها َح�رَشَات(. ويف اأخبار الن�ساء )وكدت..... اإثرها َح�رَشَات(. 

ع نف�سي اإثرها(. ويف خزانة الأدب:  ع(. يف جتريد الأغاين: )اأقطِّ يف الأغاين والوايف: )وكدت( )اأقطِّ

َقتْلَنني ــــرْزَن  ب اإن  الــلــواتــي  َحــ�ــرَشَاِتفهن  احل�سا  ْعَن  قطَّ  َ ْ
ــنب ِغ واإن 

ويف �رشح الكافية البديعية )22 )دونها زفرات(.   

))( يف اأخبار الن�ساء: )وغادرت من وجدي(.

غمرة احلب: �سكرة احلب، فهي تعاوده اإذ ل �سلطان له عليها. تو�سن فالن فالنًا: اإذا اأتاه عند النوم.  

))( يف اأخبار الن�ساء: )وظل..... على لوعة الأ�سواق والزفرات(.

)6( يف اأخبار الن�ساء: )اإمنا( مكان )بعدما(.

))( احلفيظة التي حتفظ الرجل؛ اأي تغ�سبه اإذا وتر يف حميمه اأو يف جريانه. الع�سب: �رشب من الربود، وقيل: هي برود 

ي�سبغ غزلها ثم ين�سج.

Thaqeef_Book.indb   395 24/5/10   2:45 PM



396

�َشَفاَهًة ــاذلُت  ــع ال اأتــانــي  وفيها  مبتكَراِت))(30  الفجر  ــوِع  طــل قبيل 

رمها ِل�شُ �شيعاً  ال�شوء  راأي  ــنَّ  اأراُه ــَن ُمــْعــتَــِذراِت31  ــْب ــْحــ�ــشِ فــجــْئــن كــمــا يَ

بــغــيــِرِه ــَن  ــْب ــَل فــانــَق ــر  ــاأم ب ـــَن  ـــْئ َوِج م�ْشتَهرات32  ــيــَن  ُعــو�ــشِ َقـــْد  خــوا�ــشــَئ 

زاجٌر النف�َض   
َ
ياِني ِع�شْ من  معتِبَراِت)2(33 وقد كان  ـــنَّ  ُك

ْ
ــو  لَ ِعــْبــَرٍة  ـــِذي  ِل

ـ 3 ـ

]الوافر[  وقال))(:  

ــُن يـــوَم بــانــوا ــاِئ ــظــع الأثاِث))(1 اأهـــاَجـــْتـــَك ال من  الجميِل  يِّ  الـــزِّ بــذي 

الُمنَقَّى ــَب  ــْق نَ ــَكــْت  ــشــِل اأُ� ظعائُن  احتثاِث))(2  اأيَّ  َونَـــْت  اإذا  تـُــــَحــثُّ 

ــَواِري ــَج ال اأ�ــشــبــاِه  ــاَلِت  ــَغ ــبَ ال على  مـــاِث3  ــيــ�ــضِ الـــَهـــَراطـــَلـــِةَ الـــدِّ ــِب ــن ال م

))( ال�سمري يف )فيها( عائد على زينب.

)2( يف اأخبار الن�ساء: )يف( مكان )من(.

))( الأبيات كاملة عدا الثالث يف: نزهة الأب�سار )/))2 والأغاين 0/6)). والبيت الأول يف جمهرة اللغة )/)) )اأ ث 

ث( وال�ستقاق: 6)، وفتح القدير )/))) واأ�سواء البيان )/))) ملحمد النمريي الثقفي. والأبيات ))، )، 6( 

يف املحب واملحبوب 2/)) ملحمد بن عبد اهلل النمريي الثقفي، وموا�سم الأدب 2/)). والأبيات ))، 2، )( يف 

الأنوار وحما�سن الأ�سعار 2)). والأبيات ))، 2، )( يف معجم البلدان )نقب(. والأبيات ))، 2، )، 6( يف زهر 

الآداب )/))) ومقايي�ض اللغة )/). ويف الل�سان والتاج )راأى( والبيتان ))، 2( يف مرا�سد الطالع )/)))). 

ويف كامل املربد 6/2)) قال املحقق: »بهام�ض الأ�سل ما ن�سه: )هذه الأبيات وقعت يف �سعر عروة بن اأذينة، وفيها 

هذان البيتان: 

ـــٍم ـــْع ُن اآل  ـــالقـــي  ت اأن  ـــل  ـــوؤم ــرتاِث ت ــس ــ� ـــاٍء م ـــق ـــن ل ـــك م ــا ل ــي ف

الــبــواقــي احلــجــج  يف  ـــت  اأن الــثــالث(األٍق  احلــجــج  يف  لقــيــت  كما 

�سقط البيت الثالث من جمع الدكتور القي�سي، وقد ا�سطررت اإىل كتابة الق�سيدة كاملة حتى ل يختل ن�سقها.  

))( يف الل�سان واأ�سواء البيان وفتح القدير: )اأ�ساقتك..... بذي الرئي(. ويف جمهرة اللغة ومقايي�ض اللغة والتاج وحما�سن 

الأ�سعار والكامل )اأ�ساقتك(. يف املحب واملحبوب: يوم َولَّْوا.

ا من اأَثَّ النبت: اإذا كثفت اأغ�سانه، اأو من  الظعائن: الن�ساء يف الهوادج، واحدتها ظعينة. اأثاث: من )اأُثاثة( )ُفعالة( اإمَّ  

اأثاث البيت وهو متاعه من فر�ض اأو غري ذلك. انظر: ال�ستقاق: 6).

..... َرنَّْت(.  ))( يف زهر الآداب: )ظعائن اأَ�ْسَلَكْت يف َبْطِن َقوٍّ

ى: مو�سع بني مكة والطائف. نقب املنقَّ  
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ــَرى بُــ�ــشْ ـــل  اأه  
َ
ــي ــالق ت اأن  ـــُل  ـــوؤَمِّ تُ ُم�ْشتَراِث))( 4  لــقــاٍء  مــن  ــَك  ــالَ ــي ف

ـــوَم بــانُــوا ــج ي ــدائ ــَح الِبراَِث)2(5 كــــاأنَّ عــلــى ال ــل  ــْق بَ ــي  ــع ــرتَ تَ ــاً  ــاج ــَع ِن

ــداعــى تَ اإذا  ــاُم  ــَم ــَح ال ــي  ــُجــِن ــيِّ ــَه يُ بالمراثي))(6  ــُح  ــوائ ــن ال �َشجع  كما 

ــي ــتــبــكِّ ال ـــن  م عـــيـــونَـــُهـــنَّ  كـــــاأن  الَكباث))(7  يُْنُع  اأو  الَجْزع  ف�شو�ُض 

البَواقي  الــِحــَجــِج  فــي  اأنـــت  األٍق  ــي الــِحــجــج الــثــالِث8  ــَت ف ــي  كــمــا لق

ـ 4 ـ

]الطويل[  وقال))(:  

ــَرى َك لـَــْن تَ ــــدِّ ــْبــٍر ل َوَج ــزَّ ِبــ�ــشَ ــَع تَ الَغَواِبِر1  اللَّيَالي  اإْحَدى  الِحَمى  ِعَرا�َض 

الِحَمى ــِرِه  ــذكُّ ت ــْن  ِم ـــوؤاِدي  ف كـــاأَنَّ  َطاِئِر2  ري�ُض  ــِه  ِب يَْهُفو  الِحَمى  ـــَل  واأَْه

ـ 5 ـ

]الطويل[  قال)6(:  

))( )م�ستزاٍر( مكان )من لقاء(.

م�سرتاث: م�ستبطاأ.  

)2( يف زهر الآداب: )الهوادج( يف مو�سع )احلدائج(، ويف الكامل )الظعائن(. ويف الأنوار وحما�سن الأ�سعار ويف املحب 

واملحبوب: )كاأن على القالئ�ض(.

احلدائج: جمع حديجة واحِلْدج : من مراكب الن�ساء مثل الهودج. النعاج: البقر الوح�سي. الربث: الأر�ض ال�سهلة.  

))( يف زهر الآداب: )يهيجك..... تداعى كما �سجع النوادب(. ويف جتريد الأغاين: )يهيجني..... يف املراثي(. ويف 

املحب واملحبوب: )اإذا تغنى(.

))( اجلزع: اخلرز اليماين. الكباث: الن�سيج من ثمر الأراك، اأو غري الن�سيج منه.

))( له يف التذكرة احلمدونية 6/)6، ولعبد اهلل بن منري بن خر�سة الثقفي يف جمموعة املعاين: )))، ولل�سمة الق�سريي يف 

تزيني الأ�سواق: )6)، واأكرب الظن اأن عبد اهلل بن منري بن ح�سو�سة الثقفي هو نف�سه حممد بن عبد اهلل بن منري بن خر�سة 

الثقفي ال�ساعر الثقفي يف الع�رش الأموي، ووا�سح ما بني خر�سة وح�سو�سة من ت�سابه يف الر�سم، فاحتمال التحريف 

وارد بن�سبة كبرية؛ ولذا فاإين اأرجح ن�سبة البيتني اإىل حممد بن عبد اهلل بن منري بن خر�سة الثقفي.

)6( البيت للنمريي، هكذا دون حتديد يف الل�سان )راأبل(، ولعل قائله حممد بن عبد اهلل النمريي، وذكر حمققو الل�سان يف 

حا�سية ال�سفحة اأن البيت ماأخوذ عن اخلزانة، وو�سعوا ا�سم القائل بني معقوفتني ]عبد اهلل[، وهو مما يرجح اأنه حممد 

بن عبد اهلل النمريي، وقد �سقط البيت من جمع القي�سي.

الرْئبال: من اأ�سماء الأ�سد والذئب- ُيْهَمُز ول ُيْهَمُز- واجلمع رئبال وريابيل، وقيل: الرئبال الذي تلده اأمه وحده.  
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قتاِلنَا ــي  ف يَـــداً  ــا  ــنَّ ُك ــا  ــَم َك ــى  ــَق ــْل َونُ ــ�ــُض  ــْك ــَل َمــا ِفــيــنَــا َكــَهــاٌم َوَلن ــي ــاِب َريَ

ـ 1 ـ

]الطويل[ وين�سب اإلى النميري))(:  

الهوى بك  يَــِلــجَّ  اأن  ليلى  تجنبَت  التجنُِّب)2(1  قبَل  الحبُّ  كان  وهيهاَت 

�شاعٍة مــوقــِف  ــَر  ــْي َغ ليلى  اأََر  ــم  ول ِب))(2  الُمَح�شَّ ِحَجاَر  ترمي   
ً
ِمنى ببطن 

به َقَذَفْت  اإذا  منها  الح�شى  ويُْبِدي  ِب3  الُمَخ�شَّ البَنَاِن  اأطــراَف  الــبـُـْرِد  من 

كناظٍر الغداَة  لَْيلى  من  واأ�شبحُت  ِب))(4  ُمَغرِّ نجٍم  اأعقاب  في  ال�شبح  مع 

مــالــٍك اأمَّ  ــا  ي غـــــاَدْرِت  ــا  ــم اإن األ  يَْذهِب5  الريُح  به  تَْذهْب  اأينما  �شدًى 

ــهــا ــَزالُ ـــاَم َغ ـــْغـــِزٌل اأدمـــــاُء ن َوُحلَِّب))(6 ومـــا ُم َعـــراٍر  ذي  ِنــْهــٍي  باأ�شفِل 

رجل كهام: متباطئ عن الن�رشة واحلرب، و�سيف كهام: ل يقطع. الناك�ض: املطاأِْطُئ راأ�َسُه.  

للمجنون  لن�سيب، وقيل:  البلدان )خيف(  النمريي، ويف معجم  بن  )/))) ملحمد  ))( الأبيات يف احلما�سة ال�سجرية 

قي�ض بن معاذ وقي�ض بن امللوح، والأبيات ))، 2، )، )، )( يف الوح�سيات: ))). والأبيات )2، )، )، )( يف 

الالآيل )/))) والكامل للمربد )/66). والأغاين 22/2واحلما�سة الب�رشية 2/))، ويف املرق�سات �ض)) تروى 

له وللمجنون الأبيات )2، )، )، )(، ويف م�سارع الع�ساق: 6)2 واملوؤتلف: ))) للمجنون. والأبيات ))، 2، 

)، )، )( له اأي�سًا يف تزيني الأ�سواق )2).  والأبيات ))، 2، )، )، 6( من ق�سيدة طويلة يف ديوان جمنون ليلى: 
))-0)، والبيت الرابع يف �سحاح اجلوهري )غرب( اأدرجه الدكتور يحيى اجلبوري يف ديوان اأبي حية النمريي: 
))) �سمن ما ن�سب اإليه، والبيت عند الباقالين يف اإعجاز القراآن: ))2 من دون عزو، والبيت يف الل�سان )غرب( 
اأبي حية النمريي«. لكن البيت يف كامل املربد  اإىل  لقي�ض بن امللوح؛ قال ابن منظور: »وقد ن�سب املربد هذا البيت 

لقي�ض بن امللوح )/2)2، وذكر الدكتور اجلبوري اأمراً اأزال به هذا اخللط فقال: »لعل ابن منظور قد وهم والتب�ض 

عليه قول املربد: وحدثني عبد ال�سمد بن املعذل قال: �سمعت الأ�سمعي يثبته ويقول: مل يكن جمنونًا، اإمنا كان به لوثة 

كلوثة اأبي حية النمريي، وهو من اأ�سعر النا�ض )اأي املجنون( ومن �سعره: ومل اأر ليلى بعد موقف �ساعة.. الأبيات، ومنها 

هذا البيت: فاأ�سبحت من ليلى..« والبيت يف ديوان جمنون ليلى: )) من ق�سيدة للمجنون، والبيت ال�سابع يف الل�سان 

)ربب( من دون عزو. والبيتان الأخريان يف الل�سان )دور( وعقالء املجانني )).

)2( يف تزيني الأ�سواق: )اإذ يلح(. ويف الوح�سيات: )حني لج(.

الب�رشية والأغاين والبلدان وتزيني الأ�سواق: )بعد موقف(. ويف الأغاين وتزيني الأ�سواق  الوح�سيات واحلما�سة  ))( يف 

ومعجم البلدان: ) بخيف منى ترمي جمار(.

))( يف الوح�سيات واحلما�سة الب�رشية: )فاأ�سبحت(. ويف معجم البلدان: )من ال�سبح(.

ار نهي(.  ))( ويف الل�سان: )بدوَّ
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ــٍد ــْرَق َف اأمُّ  ول  لـَـْيــَلــى  ِمــْن  باأح�شَن  َربَْرِب))(7  َو�ْشَط  ُرْعتَها  َطْرٍف  ُة  ي�شَ َغ�شِ

ـ 2 ـ

]الطويل[ وين�سب اإلى النميري)2(:  

ليَْنبَتُّوا الَخليُط  ِلــْلــبَــْيــِن  تـَــَواَعـــَد  ْبُت1  ال�شَّ موِعُدَك  الــذوِد  لراعي  وقالوا 

كثيرٌة اإِلْيِهْم  حاجاٌت  النف�ِض  وفي  الَوْقُت2  َدنَا  َقْد  لَْو  ْبِت  ال�شَّ في  وموِعُدَها 

 ـ 3 ـ

]الطويل[  وين�سب اإلى النميري اأي�سًا))(:  

ِمنى ِمْن  بالِخيِف  نحُن  اإذ  دعا  وداٍع  يَْدري))(1  ومــا  الــفــوؤاِد  لوعاِت  فهيََّج 

فكاأنَّما ــِرهــا  َغــْي ليلى  با�شِم  دَعـــا  ْدِري2  �شَ ِفــي  كــاَن  طائراً  بَلْيَلى  ــار  اأط

املغزل: اأم الغزال؛ مغزل: يقال: ظبية مغزل اأي ذات غزال، وهو ال�سادن قبل الإثناء حني يتحرك ومي�سي، وت�سبه به   

اجلارية يف الت�سبيت. والأدماء: ال�سديد ال�سمرة. باأ�سفِل ِنَْهي: وهو الغدير وكل مو�سع يجتمع فيه املاء. عرار: نبات 

طيب الرائحة.

))( يف ل�سان العرب )اأم �سادن( يف مو�سع )اأم فرقد(.

احللب: نبت ينب�سط على الأر�ض وتدوم خ�رشته، له ورق �سغار يدبغ به.  

)2( البيتان يف كامل املربد )/))2 من�سوبان ملحمد بن منري، وله يف �سعراء اأمويون )/22)؛ ونقل حمقق الكامل )/))) 

اأبياتًا«. واأورد ثمانية اأبيات،  عن املر�سفي قوله: »ون�سبه بع�ض النا�ض لبن املعذل ال�ساعر العبا�سي، وزاد يف ال�سعر 

وانظر: رغبة الآمل: )/2)؛ ولكن الأقرب اإىل ال�سواب اأنهما مع بقية الق�سيدة ليزيد بن �سبة، و�سياأتي بيان ذلك.

))( الأبيات احلما�سة ال�سجرية )/))) ملحمد بن عبد اهلل النمريي، وهي عدا الثالث لن�سيب بن رباح يف ديوانه )). 

2)) وتزيني  )) وال�سعر وال�سعراء   ،22/2 البيتان ))-2( يف الأغاين   .(62 ون�سبت للمجنون قي�ض يف ديوانه: 

 (( ال�سبابة  ديوان  عزو يف  دون  من  وهما  للمجنون،   2(0/2 الأبرار  وحما�رشة   (6(/( والزهرة   (( الأ�سواق: 

والوح�سيات 6)). والبيت الثالث لن�سيب يف �سحاح اجلوهري، والل�سان، والتاج )نفر(. والبيتان ))، 2( جلميل 

ح«. يف  بن معمر العذري يف احلما�سة الب�رشية 2/)22 وقال �ساحب احلما�سة: »ومنهم من ن�سبها اإىل قي�ض بن امللوَّ

تزيني الأ�سواق )): »املجنون – على ال�سحيح- هو عامر بن ملّوح بن مزاحم، يت�سل ن�سبه عند �ساحب الأغاين اإىل 

كعب بن ربيعة بن �سع�سعة(، ثم اأورد البيتني ))، 2( وزاد عليهما اآخرين. انظر: تزيني الأ�سواق: )0).

))(  يف احلما�سة ال�سغرى وال�سعر وال�سعراء وتزيني الأ�سواق: )فهيج اأحزان الفوؤاد(. ويف الأغاين: )فهيج اأطراَب(. يف 

ديوان ال�سبابة: )فهيج اأ�سجان الفوؤاد(.
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ذكرتُها اأْن  فــي  اهللُ  يــاأثـَـَمــنِّــي  فهل  النَّْفِر))(3  ليلَة  بها  اأ�شحابي  وعلَّْلُت 

الَكَرى َك�َشِل  من  بالقوِم  ما  ــُرَد  لأط َفْتِر)2(4  ومن  ــالٍل  َك ِمــْن  بالمطايا  وما 

و�شاكناً ليَلى  حبِّ  من  الِحَمى  اأحبُّ  على الَغْمِر اإن ُخبِّْرُت ليلى على الَغْمِر))(5 

ناقتي ــُد  اأَنــ�ــشُ اَن  ُمـــرَّ على  ــــَرْرُت  َم بَْكِر))(6  ول  َقُلو�ٍض  من  عليها  ومالي 

�شاً تعرُّ اإل  اَد  ـــــورَّ ال ــُد  ــشُ ــ� اأَن ومــا  النَّ�ْشِر))(7  طيِّبَِة  ــبَّــاِت  الــلَّ لوا�شحة 

ـ 4 ـ

]المتقارب[  وين�سب اإلى النميري)6(:  

ــــِزْل َغ  
ً
ـى ُمــَعــنَـّ ِلــَقــْلــٍب  ــــْن  َم األ  الُمِحّل))( 1  ـــَت  اأخ ــَة  الــُمــِحــلَّ ــبُّ  ــِح يُ

الأرا َفـــــْرع  ــــوَم  ي ــا  ــن ل تـَـــــــَراَءْت  ْل))(2  الأُ�شُ ــيــَن  وب ــاِء  الــِعــ�ــشَ بين  ِك 

ــَل ــي ــِب ــَج نْ ــزَّ وال الـــَقـــرنـْــُفـــَل  كـــــاأنَّ  الَع�شْل))(3  وَذْوَب  الُخَزاَمى  ـــَح  َوِريْ

))( يقال: اأثمه اهلل يف كذا ياأَثُمه؛ اأي: عده عليه اإثمًا، فهو ماأثوم. وياأَثَمنِّي: خمالف للقاعدة؛ والأ�سل: اأّثم ُيوؤَثِّم. 

)2( الكرى: النوم. كالل: تعب.

))( الغمر: املاء الكثري.

))( القلو�ض: الفتية من الإبل، وقيل: هي الثنية، وقيل: ابنة املخا�ض. مران: ا�سم مو�سع بني الب�رشة ومكة لبني هالل من 

بني عامر. وقيل: بني مكة واملدينة. وقد ورد يف )اأ�سماء جبال تهامة و�سكانها( �سمن نوادر املخطوطات: ))). قال 

ان، قريٌة غنَّاُء كبرية كثرية العيون والآبار والنخيل واملزارع، وهي على  عرام عند ذكره للحجاز: »وقرية يقال لها مرَّ

طريق الب�رشة لبني ماعز، وبها ح�سن ومنرب ونا�ض كثري«.

))( اللبات: جمع لبة؛ وهي اللهزمة التي فوق ال�سدر. الن�رش: الريح الطيبة.

)6( الأبيات ملحمد النمريي يف: الأغاين 6/6)) ونزهة الأب�سار )/))2، والأبيات خلالد بن يزيد بن معاوية يف زوجته 

رملة بنت الزبري، وقيل: اإنها لأبي �سجرة ال�سلمي، انظر: الأغاين 6/6))، والبيتان ))، )( يف ديوان امرئ القي�ض: 

6)) ولكن باختالف. وقد �سقط البيتان ))، 6( من جمع الدكتور القي�سي.
))( يف جتريد الأغاين: )اأََحبَّ املُِحلََّة(.

املُِحل هنا: هو احلجاج بن يو�سف؛ �سمي بذلك لإحالله الكعبة. انظر: الأغاين 6/6)).  

))( يف جتريد الأغاين: )بني الع�سي(.

اخلزامى: نبات طيب الرائحة.  

))( يف الأغاين: )كاأن املدامة والزجنبيل(. ويف ديوان امرئ القي�ض: )كاأن املدام و�سوب الغمام(.
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ـــهـــا ـــاِب ـــي اأن ـــــــــْرُد  بَ ــــه  ب ـــــلُّ  يُـــــَع المْعتَِدْل))(4  الــَكــْوَكــُب  َفا  �شَ ما  اإذا 

ـــــــ يْ
َراأَ ــــْل  َه ــا  ــه ــاَرِت ــج ل ـــْت  ـــال الرُجْل5 وق ِفْعل  ْكــُب  الــرَّ ــَر�ــضَ  اأْع اإْذ  ِت 

ــاً ــك ــاح ــش � ـــُه  ـــَم ـــشُّ ـــ� ـــبَ تَ َواأَنَّ  ـــــِزْل6  ـــــــدَّ ا�ــشــتــيــاقــاً لــقــلــٍب َغ اأَج

ـ 5 ـ

]الطويل[ وين�سب اإليه)2(:  

ــُه ــتُ ــْرٍب راأي ـــَر َعــْيــنــي مــثــَل �ــشِ واقِف))(ولــم تَ ابِن  َقــاِق  ُزِ من  َعَلْينَا  َخَرْجَن 

ـ 6 ـ

]الطويل[  وين�سب اإليه قوله في رثاء زينب))(:  

ــْه ــَوارُق َط تَْعتَِريني  ــٌف  ــْي َط لزينَب  لواحُقْه))(1  ارَجَحنَّْت  النْجُم  اإذا  هدوءاً 

يُجيبُه  
ِّ
الع�شي ِمــْرنَــاُن  �شيبكيِك  َمَراِفُقْه)6(2  ُدْرٌم  الَكفِّ  بناِن  لَطيُف 

))( يف جتريد الأغاين: )اإذا النجم و�ْسط ال�سماء اعتدل(. ويف ديوان امرئ القي�ض: )ا�سَتَقْل(.

)2( البيت يف الأغاين )2/))) مع ثالثة اأبيات اأخرى من دون عزو، ويف الأغاين )2/))) اأي�سًا من دون عزو اأي�سًا. 

واأورده املربد يف الكامل )/)20 بعد اأبيات ملحمد بن عبد اهلل بن منري الثقفي بقوله: كما قال:..، لعمر بن اأبي ربيعة، 

اأبي ربيعة، واإن كنت قد وجدت  لي�ض لعمر بن  اأي  البيت له«  ال�سفحة: »لي�ض  الدايل حمقق الكامل يف حا�سية  قال 

البيت- وحده- يف ديوان عمر بن اأبي ربيعة: ))2، وورد البيت يف الكامل 2/))0) مع بيت اآخر من دون عزو، 

ولكن ن�سبه املحقق اإىل هدبة بن خ�رشم العذري، وذكر اأن البيتني يف ديوانه: 6))، ))).

والبيت مع بيت اآخر يف اخلزانة ))/)6) من دون عزو، ون�سبه عبد ال�سالم هارون اإىل عمر بن اأبي ربيعة وقال: »كما   

يف الكامل، وملحقات ديوان عمر«، والبيت مع اأبيات اأخرى يف منتهى الطلب )/))2 لهدبة بن خ�رشم العذري.

مل يتتبع الدكتور القي�سي البيت يف مظانه املختلفة، فاقت�رش على م�سدر واحد وهو كامل املربد، واأْثَبَت البيت يف �سعر   

حممد النمريي؛ ولكني اأرجُح ن�سبة البيت اإىل حممد النمريي، ولي�ض يف خال�ض �سعره، ويف البيت اإقواء.

))( ال�رشب: هو القطعة من الن�ساء، اأو من الظباء اأو من البقر اأو من الطري.

))( الأبيات يف الأغاين 6/))) ورغبة الآمل )/))). والبيت الثالث يف الل�سان والتاج »منرق« ملحمد الثقفي، وين�سب 

ثالثة  ثالث   ((0  /(0 الأغاين  يف  الفرج  اأبو  اأن�سده  »والبيت  املحقق:  قال  )/)))؛  املربد  كامل  يف  ْيب  ُن�سَ اإىل 

للنمريي؛ وهو حممد بن منري الثقفي، وهو يف ديوانه: 0))«. والأبيات يف جمع القي�سي؛ لكنه مل يذكر لها تخريجًا 

مف�ساًل، واأرجح اأن تكون الأبيات ملحمد بن عبد اهلل بن منري الثقفي؛ وذلك لتعدد امل�سادر التي اأثبتت الأبيات له.

))( ارجحن النجم: مال اإىل الغروب.

)6( مرنان الع�سي: ُكنَِّي به عن ال�سنج ذي الأوتار، وهو من اآلت الطرب. ُدْرٌم: جمع اأدرم؛ وهو من ل حجم لعظامه.
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واأُلقِيْت ُم��دَّ  اللَّْهِو  ب�صاط  ما  اإذا  ونَمارقْه))(3  اأنـــمـــاُطـــه  ـــه  ات ـــذَّ ـــَل ِل

ـ 7 ـ

]الطويل[  وين�سب اإلى النميري)2(:  

َحى بال�شُّ النواعج  ن�ضِّ  اإلى  هْل  األ  �شبيُل))(1   
ِّ
ي بالَع�شِ الــُخــَزاَمــى  ــمِّ  و�ــشَ

اأنني غيَر  الــَهــَوى  اأم�شى  بها  ــالٌد  ب يميُل))(2  حــيــُث  الــمــقــداِر  مــع  ــُل  ــي اأم

ـ 8 ـ

]مجزوء الكامل[ وين�سب اإلى النميري))(:  

بــالــِحــمــى ــــك  ل ـــضٍ  ـــ� ـــال ـــج وم ــــــــــزوُل)6(1  ـــُط ن ـــي ـــل ـــخ ــــا ال ــــه وب

قــــ�ــــشــــيــــرٌة اأيـــــــامـــــــُهـــــــنَّ  ـــــُل2  و�ـــــــــشـــــــــروُرُهـــــــــنَّ طـــــوي

طـــــوالـــــٌع و�ــــــشــــــعــــــوُدُهــــــنَّ  ــــــُهــــــنَّ اأُفــــــــــــوُل3  ونـُـــــُحــــــو�ــــــشُ

ـــا ـــب ـــش ـــ� وال ــــُة  ــــي ــــك ــــال ــــم وال ـــــوُل))(4  ـــــَم ـــــش و� ــــٌة  ــــن ــــي َوق ُب 

ـ 9 ـ

))( االأمن�ط: جمع منط؛ وهو طه�رة الفرا�س. النم�رق: جمع منرق؛ وهي الو�ش�دة.

)2( البيتان يف الزهرة )/0)) من�سوبان للنمريي؛ قال املحقق: »اإذا كان النمريي هذا هو الراعي فاإين مل اأجده يف ديوانه 

))2 من دون عزو. ون�سبا يف املحب  املجموع؛ ولعله �ساعر اآخر من �سعراء الغزل«. والبيتان يف املنازل والديار: 

واملحبوب لأبي الَعَمْيَثل 2/)))؛ وقد اأدرجهما الدكتور يحيى اجلبوري يف �سعر اأبي حية النمريي: 0)).

))( يف املنازل والديار: )بالُغَوْير �سبيل(.

الإبل  من  ال�رشيعة  وهي  ناعجة؛  مفرُدُه  َجْمٌع  الإبل:  من  والناعجات  النواعج  ال�سري.  على  الدابة  ا�ستحثاث  الن�ض:   

والبي�ساء الكرمية. 

))( يف املنازل والديار: )اأهل الهوى..... الأقدار حيث متيل(.

اخلزامى: نبت طيب الرائحة؛ واحدته خزامة.   

))( الأبيات يف جمع الدكتور القي�سي؛ لكنه مل ُيذكر يف تخريجها، وهي يف بديع ابن املعتز: )) من�سوبة للنمريي؛ واأرجح 

اأن تكون  اإىل ال�سواب  اإىل حممد النمريي ولي�ست يف خال�ض �سعره، واأن الأقرب  اأن تكون هذه الأبيات مما ين�سب 

ملن�سور النمري. والأبيات ))، 2، )( ملن�سور النمري يف حما�رشات الأدباء )/0))، وهي يف ديوانه: 6)).

)6( يف ديوان من�سور النمري: )ومنازل(.

))( ال�سمول: اخلمر.
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]الطويل[  وين�سب اإلى النميري))(:  

ُم�ْشِلماً ـــلَّ  َظ َمــا  اهلِل  ــُر  ــْم ــَع لَ الَماَلِغِم)2(ولــكــن  َحاِت  َوا�شِ الثَّنَايَا  َكَغُرِّ 

ـ 10 ـ

]الطويل[  وين�سب اإلى النميري))(:  

َخــِريــَدٍة َكــُعــوٍب  ِمْك�َشاٍل  اَء  وبي�شَ التَزاُمَها))(1  التََّماِم  لَيِل  ــِذي  ِل لذيٍذ 

وبينََها بيني  ــْرِق  ــبَ ال َوِمــيــ�ــَض  كـــاأنَّ  ابِْت�َشاُمَها))(2  البُيُوِت  بَْع�ِض  ِمْن  حاَن  اإذا 

ـ 11 ـ

]الطويل[ وين�سب اإلى النميري)6(:  

َجْفِن من  المناِزُل  و�شاَقْتَك  َطِربَت  بالُحْزِن))(1  ال�شوُق  يعتاُدَك  ربما  األ 

))( البيت يف نظام الغريب )) للنمريي، وهو يف الل�سان مادة )غلم( ومادة )طلل( لأبي حية النمريي، والبيت مع خم�سة 

اأبيات اأخرى من�سوبة لأبي حية النمريي يف احلما�سة ال�سجرية 2/)2)، وقد ن�سب الدكتور القي�سي البيت ملحمد بن 

عبداهلل النمريي من دون تخريج للبيت؛ واأرجح اأن يكون �سمن ما ن�سب اإليه.

.) ..... املبا�سم(. ويف الل�سان: ) وبيت اهلل ما َطلَّ )2( يف احلما�سة ال�سجرية: )َما َطلَّ

املالغم: ما حول الفم؛ يقال: تلغمت املراأة بالطيب؛ اإذا �سخمت به تلك املوا�سع.  

))( البيتان يف ديوان ال�سبابة: 0)2، وهما يف منتهى الطلب برقم )))، ويف الالآلئ: ))) والت�سبيهات: )0)، ويف 

احلما�سة الب�رشية 60/2)؛ ون�سبهما لأبي الَعَمْيَثل كما ن�سب البيتان لل�سمهري بن ب�رش الُعَكلي، وهما يف احلما�سة 

ال�سجرية 2/))6.

))( يف احلما�سة ال�سجرية: )لعوب(. يف احلما�سة الب�رشية: )�سمامها(.

))( يف احلما�سة الب�رشية: )من بع�ض ال�ستور(.

)6( الأبيات ملحمد بن عبد اهلل النمريي الثقفي يف الأغاين 6/))) وجتريد الأغاين الق�سم الأول 2/)6)، )6). والأبيات 

))، 2، )، 6، )( يف رغبة الآمل 6/)) ونزهة الأب�سار )/2)2. والبيت الأول يف معجم البلدان )جفن( ملحمد 

بن عبد اهلل النمريي وديوان الأحو�ض ))). والأبيات ))، 2، )( يف ديوان عمر بن اأبي ربيعة: 22) يف زينب بنت 

)/)) من�سوبة لأبي حية النمريي، وقد �سمها الدكتور  )( يف املنازل والديار   ،2 مو�سى اجلمحية. والأبيات ))، 

يحيى اجلبوري اإىل ديوان اأبي حية النمريي: ))) �سمن ما ن�سب اإليه، واأَْثَبَتها لأبي حية اأي�سًا ال�سيد رحيم التويلي يف 

حتقيقه �سعر اأبي حية املن�سور يف جملة املورد العراقية: ))). والبيت اخلام�ض فقط يف كامل املربد 6/)).

واأرجح اأن تكون اأبياٌت للنمرييِّ الثقفيِّ واأخرى لي�ست له؛ ول�سيما اأن الأبيات متداخلة بع�سها ببع�ض عند ال�سعراء،   

وذلك وا�سح يف الأبيات ))، 6، )(؛ فهي اأقرب اإىل �سعر عمر بن اأبي ربيعة منها اإىل غريه. 

))( ديوان عمر بن اأبي ربيعة: )وهاجتك(.
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باللِّوى زينب  اأظــعــاِن  ــى  اإل نظرَت  يُْغني))(2  اإعوالُها  كــان  لو  فاأْعَولْتها 

ــْت َدَع اأنــ�ــشــاِك زيــنــُب مــا  ِن3 فــو اهلل ل  ُغ�شْ على  ــْجــواً  �ــشَ ـــاُء  ورق ــٌة  ــوَق ُمــطَّ

ُلوا تحمَّ ــوم  ي  
ِّ
الــَحــي احتمال  فـــاإنَّ  يَعني4  الــذي  اإل  يَْعنيك  ــل  وه ــاَك  ــن َع

ف�شحتني قد  اأن  رِّ  ال�شِّ في  وُمر�ِشَلٍة  ــي 5  ــــــَت بـــا�ـــشـــمـــي ف ْح ــــــرَّ تَْكني)2(و�ــــــش فـــمـــا  ـــيـــب  ـــ�ـــش ـــن ال

ع�شيرتي ــلَّ  وُج اأهلي  بي  واأ�ْشَمتَّ  يَْهني))(6  ذا  كان  اإن  تهواه  ما  ليهنئَك 

نا�شحاً  
َ
ي عمِّ ابــُن  فيها  َلَمِني  وقد  َدْعني7  اأو  ـــوؤادَي  ف لي  ــْذ  ُخ ــُه  لَ فقْلُت 

ـ 12 ـ

]الطويل[ وين�سب اإلى النميري))(:  

ومغِرباً ــْرقــاً  �ــشَ ــُت  ْف ــوَّ َط ذا  ــا  اأن فها  مكاِن))(1  ــلَّ  ُك ْخــــُت  َدوَّ وقــد  واأُبـْـــُت 

جفن: واد بالقرب من الطائف.   

))( يف نزهة الأب�سار: )ُيْعني(، ويف ديوان عمر بن اأبي ربيعة: )مررت على اأطالل زينب بعدها(.

اللوى: منقطع الرملة، وهو اأي�سًا مو�سع بعينه.  

)2( يف الكامل ورغبة الآمل: )وقد بحت با�سمي(. ويف الكامل وديوان ابن اأبي ربيعة: )وقد اأر�سلت(، ويف ديوان ابن 

اأبي ربيعة: )مل َتْكِن(.

))( يف رغبة الآمل: )ليهنئك ما تهوين(؛ ولكنَّ املعنى ي�ستقيم برواية الأغاين. ويف نزهة الأب�سار: )ليهنك(.

))( البيتان يف الأغاين 2/6))، والأ�سباه والنظائر 2/))2-2)2، والعقد الفريد )/)2)، ورغبة الآمل )/)2، وربيع 

 ،(((/( الربيع  اأنوار  )/02)، والبيت الأول يف  )/))2، ويف الكامل للمربد  )/)))، ونزهة الأب�سار  الأبرار 

والبيت الثاين يف �رشح الكافية البديعية: ))) ونفحات الأزهار: 220 وحترير التحبري: 6)) ويف الل�سان )/))6 

)غرب( 0)/ 6)2 )عنق( وحياة احليوان 26/2) واحليوان )/))) وثمار القلوب: 0)) والأمثال 2/)) والدّرة 

الفاخرة )/))2، ويف طبقات فحول ال�سعراء لنافع بن لقيط الأ�سدي، والبيت الثاين يف نظام الغريب: 226 لأبي 

حية النمريي. ون�سبا يف اجلزء )2/))2 من الأغاين اإىل العديل بن الفرخ؛ وقد ذكر اأن احلجاج قد جدَّ يف طلبه حتى 

�ساقت به الأر�ض، فدخل وا�سطًا واأخذ بيده رقعة، ودخل الباب مع اأ�سحاب املظامل، فلما وقف بني يديه اأن�سد: 

كلها ــض  الأر� بي  �ساقت  ذا  اأنــا  ــل مكانها  ك ـــُت  ْل ـــوَّ َج وقـــد  ــك  ــي اإل

اأجًا  �سعبتي  اأو  �سهالن  يف  كنُت  ـــراينفلو  ت ـــدَّ  َتـــ�ـــسُ اأن  اإل  ــتــك  خلــل

واأرجح اأن يكون البيتان ملحمد النمريي؛ فهما اأقرب اإليه من العديل، وذلك لت�سبيب النمريي بزينب اأخت احلجاج،   

وقد توعده كثرياً، فهرب النمريي حتى �ساقت عليه الأر�ض مبا رحبت.

))( يف الأ�سباه والنظائر: 

برحبها ــالد  ب �ساقت  ــدي  ي ــاك  مكاِنه كــل  طوفت  قــد  كنت  واإن 
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بي تطيُر  منَك  العنقاُء  كانِت  فلو  تَراني))(2  ــدَّ  تَــ�ــشُ اأن  اإلَّ  ــَك  ــتُ ــِخــْل لَ

*****

المختار الثقفي67هـ)2(

يف العقد الفريد والكامل:  

ُرحبها الأر�ض  بي  �ساقت  اأبي  مكاِنفداك  كــل  طــوْفــُت  قــد  كنت  واإن 

يف رغبة الآمل: )هاك يدي �ساقت بي الأر�ض رحبها(. ويف طبقات فحول ال�سعراء:   

خلوفه الف�ساء  الأر�ـــض  بــي  مكاِنت�سيق  كــل  طوقت  قــد  كنت  واإن 

يف ربيع الأبرار: )فجئت..... طوقت(.  

يف طبقات القراء: )فلو كنت يف العنقاء اأو يف عماية......(.   

 طرقه.
َّ
خُت كل مكان: �رشت فيه حتى عرفته فلم تخَف علي اأُْبُت: رجعت. َدوَّ  

))( يف الأ�سباه والنظائر: )فلو كنت يف جو ال�سحاب حملقًا(. و يف العقد الفريد: 

بتخومها اأو  بالعنقاء  كنُت  ـــراينواإن  ت ــد  ــ�ــس ي اأن  اإل  ــتــك  ــن ظــن

يف اأنوار الربيع و�رشح الكافية البديعية ونفحات الأزهار: )فلو كنت كالعنقاء اأو يف اأطومها(. ويف نظام الغريب: )ولو   

كنت بالَعْنَفا اأو بي�سومها(. ويف رغبة الآمل: )فلو كنت بالعنقاء اأو باأ�سومها(. ويف طبقات القراء: )فلو كنت يف العنقاء 

اأو يف عماية(. ويف الكامل للمربد: )فلو..... باأ�سومها(، ويف مو�سع اآخر )بي�سومها(. ويف جتريد الأغاين: )يومًا(. 

ويف حترير التحبري: )ولو كنَت(.  العنقاء: اأكمة فوق جبيل م�رشف اآوى اإليه رجل يدعى عبد اهلل بن جميب، وكان قد 

قتل رجاًل فخاف ال�سلطان. )معجم البلدان: العنقاء(.

)2( هو املختار بن اأبي عبيد بن م�سعود بن عمرو بن عمري بن عوف الثقفي، اأبو اإ�سحاق، من زعماء الثائرين على بني اأمية، 

من اأهل الطائف. ولد عام الهجرة ولي�ست له �سحبة ول رواية، كان اأبوُه من جلة ال�سحابة، انتقل اإىل املدينة مع اأبيه 

يف عهد عمر بن اخلطاب، توجه اأبوه اإىل العراق فا�ست�سهد يوم اجل�رش، وبقي املختار يف املدينة منقطعًا اإىل بني ها�سم، 

اأبي عبيد، ثم كان مع علي بالعراق، و�سكن الب�رشة بعد علي. وعندما قتل  تزوج عبد اهلل بن عمر اأخته �سفية بنت 

احل�سني انحرف املختار عن عبيد اهلل بن زياد )اأمري الب�رشة( فقب�ض عليه ابن زياد وجلده، وحب�سه، ونفاه – ب�سفاعة 

ابن عمر – اإىل الطائف، وملا مات يزيد بن معاوية �سنة )6هـ وقام عبد اهلل بن الزبري يف املدينة يطلب اخلالفة؛ ذهب 

اإليه املختار وعاهده، و�سهد معه بداية حرب احل�سني بن منري، ثم ا�ستاأذنه يف التوجه اإىل الكوفة ليدعو النا�ض اإىل طاعته 

فوثق به، واأر�سله، وو�سى عليه، غري اأنه كان اأكرب همه منذ دخل الكوفة اأن يقتل من قاتلوا احل�سني وقتلوه، فدعا اإىل 

اإمامة حممد بن احلنفية، وقال: اإنه ا�ستخلفه، فبايعه زهاء �سبعة ع�رش األف رجل �رّشاً، فخرج بهم على وايل الكوفة- عبد 

اهلل ابن مطيع- فغلب عليها، وا�ستوىل على املو�سل، وعظم �ساأنه.

اإىل  وتتبع قتلة احل�سني، فقتل منهم �سمر بن ذي اجلو�سن الذي با�رش قتل احل�سني، وخويل بن يزيد الذي �سار براأ�سه   

اأمري اجلي�ض الذي حاربه وقتل احل�سني- وابنه حف�سًا، وعبد اهلل بن زياد،  اأبي وقا�ض-  الكوفة، وعمر بن �سعد بن 

وكان ير�سل بع�ض املال اإىل �سهره ابن عمر، وابن عبا�ض، وابن احلنفية فيقبلونه. ون�سب �رشاع بينه وبني م�سعب بن 

الزبري انتهى مبقتل املختار �سنة )6هـ. و�ساعت يف النا�ض اأخبار عنه باأنه ادعى النبوة، ونزوَل الوحي؛ من ذلك ما ذكره 

رفاعة القتباين قال: دخلت على املختار فاألقى اإيلَّ و�سادة، وقال: لول اأن اأخي جربائيل قام عن هذه – واأ�سار اإىل اأخرى 

عنده- لألقيتها لك. قال: فاأردت اأن اأ�رشب عنقه. وقال ابن حبان يف ترجمة �سفية بنت اأبي عبيد: واأقوى ما ورد 
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ـ 1 ـ

]الرجز[ قال))(:  

َمـــاِلـــَكـــا  ـــن  م ـــاً  ـــش ـــَر� َف ا�ـــشـــتـــريـــَت  اإذا   1

�ِشَماِلَكا)2( ــي  ف الـــجـــوَب  ـــــْذَت  اأخ ــم  ث  2

بالكا))( ــــْن  ِم ـــاً  ـــْذم ُح ــاعــاً  مــ�ــش ــْل  ــع ــاج ف  

ـ 2 ـ

 بدرعي و�سالحي.. فاأُِتي به، فاأخذ يلب�ض �سالحه ويقول))(:  
َّ
قال المختار: علي

الرجز[ ]م�سطور   

ــْل  ــَل ــطَّ ــاُء ال ــن ــاُء حــ�ــش ــ�ــش ــي 1 قـــد َعـــِلـــَمـــْت ب

ــْل ــَف ــَك ال ـــزاُء  ـــج ـــِن ع ـــخـــديْ ال 2 وا�ـــشـــحـــُة 

بََطْل))( ــــَداٌم  ــــْق ِم ْوِع  الــــــرَّ غــــداَة  اأنــــي   3

ـــْل َفـــ�ـــشِ َوْغــــــــٌد  ول  ــا  ــه ــي ف عــــاجــــٌز  ل   4

ـ 3 ـ

]الطويل[ قال المختار)6(:  

يف ذمه ما اأخرجه م�سلم يف �سحيحه عن اأ�سماء بنت اأبي بكر اأن ر�سول اهلل  قال: »يكون يف ثقيف كذاب ومبري« 

ف�سهدت اأ�سماء اأن الكذاب هو املختار. انظر ترجمته يف: البداية والنهاية )/))2-2)2، وامل�ستطرف 2/)))؛ 

والأعالم )/2))، ومنح املدح 2))-))) واملختار الثقفي مراآة الع�رش الأموي.

))( الأبيات يف تاريخ الطربي )/)))). 

)2( اجلوب: الرت�ض.

))( امل�سع: التحريك؛ وقيل: هو عدو �سديد يحرك فيه الذنب. احلذم: ال�رشيع يف امل�سي.

))( الأبيات يف الفتوح 6/)0)، ويف تاريخ الطربي )/)2)) عدا البيت الرابع.

))( الَكَفل: العجز، وقيل ردف العجز، وقيل: القطن يكون لالإن�سان والدابة، واجلمع اأكفال، ول ي�ستق منه فعل ول �سفة. 

الوغد: اخلفيف الأحمق ال�سعيف العقل الدينء، وقيل: ال�سعيف يف بدنه. الف�سل: الرجل ال�سعيف اجلبان.

)6( الأبيات يف معجم ال�سعراء: 6)) ومنح املدح: 2)) - ))).
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ح�شينًة ِدْرعــاً  هْمدان  من  تَ�َشْربَْلُت  واِغِم))(1  الرَّ ــالأنــوِف  ب العوالي  تـَــُردُّ 

محمٍد الــر�ــشــوِل  اآل  ن�شروا  ــُم  ه وقد اأَْجَحَفْت بالنا�ِض اإحدى الَعَظائِم)2(2 

لنبيِّهم َعْهَدُهْم  اأْعــَطــْوا  حين  ــوا  َوَف المظاِلِم3  �َشْيَف  الإ�ــشــالِم  عن  ــوا  وَكــفُّ

فتنٍة ــاَر  ن جــاهــدوا  اإْذ  ــوؤوا  اأطــف ــُم  ُه قاِئِم))(4  خيَر  َها�ِشٍم  ِمــْن  تابُعوا  وهم 

*****

م�شلم بن عبد اهلل الأجرد الثقفي))(

ـ 1 ـ

]الب�سيط[  قال))(:  

ُظالَمتَُه ـــْدِرْك  يُ ٍد  َع�شُ َذا  كــاَن  ــْن  َم ُد)6(1  َع�شُ له  لي�َشْت  الــذي  الذليَل  اإنَّ 

ــُرُه ــا�ــش ن قـــلَّ  ــا  م اإذا  يـــداه  ــو  ــبُ ــْن تَ َعَدُد))( 2  لَــُه  ــرى  اأثْ اإن  ْيَم  ال�شَّ وياأنُف 

))( َت�رَشَْبَل: َلِب�َض. العوايل: واحدها عالية؛ وهي القناة امل�ستقيمة، وقيل الن�سف الذي يلي ال�سنان.

)2( اأجحفت: اأجحف بالأمر قارب الإخالل به، واأجحف بهم الدهر ا�ستاأ�سلهم.

))( يف منح املدح: )وهم بايعوا(.

))( هو م�سلم بن عبد اهلل بن �سفيان بن عبد اهلل بن معتب من ثقيف، وفد على عبد امللك بن مروان يف نفر من ال�سعراء فقال 

اإنه ما من �ساعر اإل وقد �سبق اإلينا من �سعره قبل روؤيته، فما قلت؟ قال: اأنا القائل:  له:   

ُظاَلَمَتُه ـــْدِرْك  ُي ٍد  َع�سُ َذا  كــان  ُدمن  َع�سُ ــُه  َل ْت  َلْي�سَ الــذي  الذليل  اإن 

انظر ترجمته يف: نوادر املخطوطات 2/)))، ال�سعر وال�سعراء: )2) وجمل من اأن�ساب الأ�رشاف ))/)0)).  

))( البيتان يف ال�سعر وال�سعراء: 2)) وجمل من اأن�ساب الأ�رشاف ))/)0)) لالأجرد الثقفي، وهما يف الأغاين ))/)) 

 ،((0/2 الفريد  والعقد   ،(0(/2 الأخبار  عيون  يف  وهما  الدارمي.  م�سكني  اإىل  من�سوبان   220 املقال:  وف�سل 

)/)) من�سوبان  )/)6، و)/)2) واحليوان  )، والبيان والتبيان  )/)))، وامل�سون:  )))، ويف بهجة املجال�ض 
اإىل قي�ض بن عا�سم. وقد ذهب حمقق احليوان اإىل  ))) من�سوبان  اإىل »الثقفي »دون تعيني، ويف حما�سة البحرتي: 

اأنهما )لالأجرد الثقفي كما يف ال�سعر وال�سعراء 2))(، وقد ذكر ابن قتيبة يف ال�سعر وال�سعراء 2/))) اأن قائلهما هو 

الأجرد. قال حمقق البيان والتبيني عن )الثقفي(: »وقد ح�سبته يف احليوان يزيد بن احلكم الثقفي، واحلق اأنه الأجرد 

الثقفي كما ن�ض ابن قتيبة يف ال�سعر وال�سعراء«.

ُد: ال�ساعد؛ وهو ما بني املرفق اإىل الكتف، واملراد هنا القوة والن�سري والعون. ُد والُع�سُ ُد والَع�سْ )6( الَع�سُ

))( يف ال�سعر وال�سعراء )ومينع ال�سيم(.  نبا ال�سيف عن ال�رشيبة: َكلَّ ومل  ، ونبا حد ال�سيف: اإذا مل يقطع، وتنبو يداه: ل 

ت�سل اإىل ما تريد. واملراد بالرثاء الكثري؛ اأي: كرث عدد قبيله واأن�ساره.
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ـ 2 ـ

]الطويل[ قال))(:  

ــَر عظَمُه ــبُ ْج لأَ ــَعــى  �ــشْ اأَ مــن  بـَــاُل  مــا  َك�ْشِري)2(1  �َشَفاَهِته  من  وينوي  ِحَفاظاً 

منُهُم بالِحْلِم  الَجْهِل  ذي  على  اأعوُد  بَْحِري))(2  َقهم  َغرَّ عاقْبُت  ولو  حياًء 

َعــَراَمــِتــي ــاُف  ــَخ تُ ــي  اأن تعلموا  ــم  األ ق�شر))(3  على  تليُن  ل  َقــنــاتــي  واأنَّ 

وبينهم بيني  الدهر  �ــشــروَف  ــنُّ  اأظ َوْعِر))(4  َمْرَكٍب  على  ِمنِّي  �شتحمُلهم 

ــْم غــداً ــِه ـــاًة وِحــْلــمــاً وانــتــظــاراً ِب الُغْمر)6(5 اأن َرِع  ال�شَّ ول  بالواني  اأنا  فما 

))( الأبيات لالأجرد الثقفي يف ال�سعر وال�سعراء 2/)))-)))، وهي للحارث بن وعلة اجلرمي يف الفتوح )/26)، 

حمــا�سة  يف  اجلرمــي  املجنــون  بن  لعامــر   )6  ،(  ،2  ،(( الأبيــات  وتــروى  ويف الوح�سيات: )6).  

 يف املوؤتلف: 02)، وله اأي�سًا يف الأغاين ))/))) 
ّ
البحــرتي: ))، والبيتان الأول والرابع لوعلة بن احلارث اجَلْرِمي

واحلما�سة الب�رشية )/62-)) و�سواهد املغني ))) . وهي لبن الذئبة الثقفي يف جمال�ض ثعلب ج)/))) والكامل 

)/2))، وورد البيت اخلام�ض له يف املزهر: 2)) ويف معجم مقايي�ض اللغة )/2))، وورد البيت الثالث له ولوعلة 
يف الل�سان )عرم(، وجميع الأبيات من دون عزو يف الب�سائر والذخائر )/0))، وورد البيت الأول يف ربيع الأبرار 

)/)6)، واخلام�ض يف الل�سان )�رشع(.
اأو  الثقفي  ياليل  بن عبد  لكنانة  تروى   )(  ،(  ،(  ،(( 0))، والأبيات  ال�سمط:  6( يف   ،(  ،(( الأبيات  ووردت   

الف�سو�ض  يف  البغدادي  �ساعد  عند   )(( والبيت   ،(6(/( ال�سجري  ابن  حما�سة  يف  ال�سيباين  وعلة  بن  للحارث 

)/))2 لعبد ياليل.
)2( يف حما�سة البحرتي: )لأجرب ك�رشه(. ويف الفتوح: )لتجرب عظمه(.

))( يف حما�سة البحرتي: )اأعود على ذي الذنب واجلهل منهم(. يف الب�سائر والذخائر ويف جمال�ض ثعلب )اأعود على ذي 

البحرتي:  منهم بحلمي(. ويف حما�سة  اللب واجلهل  )اأعود على ذي  الفتوح:  منهم بحلمي(. يف  الذنب واجلهل 

)ولو اأنني عاقبت(. ويف جمال�ض ثعلب: )بحلمي ولو عاقبت(. ويف الوح�سيات: )ذي اجلهل والذنب منهم بحلمي(.

))( يف الفتوح: )�سبور على الأذى..... على الك�رش(. ويف الب�سائر والذخائر والوح�سيات: )على الك�رش(.

عرامتي: �سدتي.  

))( يف الوح�سيات: )الدهر واحلني منهم(. ويف ال�سمط: )وبينكم �ستحملكم(. ويف الأغاين: )الدهر واجلهل منكم..... 

�ستحملكم(. ويف جمال�ض ثعلب: )اأظن خطوب الدهر(. ويف الب�سائر والذخائر: )واجلهل منُهُم(.

اأنا  )وما  والكامل:  ال�سجري  ابن  حما�سة  ويف  بالواهي(.  اأنا  )فما  الوح�سيات  ويف  بكم(.  )وانتظاراً  الأغاين:  يف   )6(

بالواين(. ويف الفتوح وجمال�ض ثعلب: )فما اأنا بالفاين(.

ال�رشع: ال�سعيف املتهالك اجلبان. الغمر: من مل يجرب الأمور.  
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الَقطا ـَه  نَــبَـّ كــمــن  واإيـــاهـــم  واإنــــي  تَ�ْشِري))(6  ل  ْيُر  الطَّ باتَِت  تُنَبَّْه  لم  ولو 

*****

م�شلم بن يزيد الثقفي)2(

]الطويل[ قال))(:  

َفَح�ْشبُنَا َعْيباً  ِعــْبــنَــاُه  مــا  كــان  اإن  نَا�شِح 1  َغْيِر  ِمــْن  ِح  النُّ�شْ باأَْخِذ  َخَطايَا 

ِبــتـَـْرِكــنـَـا فــاْعــِظــَمــنَّ  َعــْيــبــاً  ــان  ك اإن  ــِح 2  ــى اأَمــــٍر مــن الــحــقِّ وا�ــشِ ــَل عــلــيـّـاً َع

ــا ــنَ ــَن َوَعــلَّ ــْي ــَن بَ ــْي ــحــُن اأنــا�ــٌض بَ ــالــِح3 ون ـُه َغــْيــُر �ــشَ ــِرْرنَــا بــاأمــٍر ِغــبُـّ  �ــشُ

*****

المغيرة بن الأخن�ض بن �ُشَريق الثقفي )35هـ())(

))( يف الفتوح: )مبنزلة القطا..... كانت الطري(. ويف الب�سائر والذخائر: )واإين واإياكم(. ويف الوح�سيات: )واإياكم(. فيه 

معنى املثل ال�سائر: لو ترك القطا لياًل لنام. والقطا: �رشب من الطري.

)2( مل اأعرث له على ترجمة، وقد ابن عبد ربه يف العقد الفريد )/)2) اأنه: )من عباد حروراء، وممن خرجوا على الإمام علي 

بن اأبي طالب فقتلهم بالنهروان(.

))( الأبيات يف العقد الفريد )/)2). ويف البيتني الأول والثاين َخْرم.

))( هو املغرية بن اأبيُّ ]لقبه الأخن�ض[ بن �رُشَيق بن عمرو بن وهب بن عالج بن اأبي �سلمة بن عبد العزى بن غرية بن عوف 

ابن ثقيف، واملغرية �سحابي، قال عنه البالذري: »كان من ال�ساحلني«، هجا الزبري بن العوام، فوثب عليه املنذر بن 

الزبري ف�رشب رجله، فبلغ ذلك عثمان، فغ�سب وقام خطيبًا، فذكر ق�سة. وكان املغرية حليفًا لبني زهرة القر�سيني، 

وقتل يوم الدار مع عثمان �سنة ))هـ، وله يوم الدار اأخبار كثرية، منها اأنه حمل على النا�ض، ف�رشبه َرَجٌل على �ساقه 

فقطعها ثم قتله، فقال رجل من بني زهرة لطلحة بن عبيد اهلل: ُقِتل املغريُة بن الأخن�ض، فقال: قتل �َسيُِّد حلفاِء قري�ض. 

ع جذامًا باملدينة، وقال قتادة: ملا اأقبل اأهل م�رش اإىل املدينة يف �ساأن  وذكر املدائني اأن الذي قتل املغرية بن الأخن�ض تقطَّ

ْ قاتل املغرية بن الأخن�ض بالنار، وهو ل يعرف املغرية – راأى  عثمان راأى رجٌل منهـم يف املنام كاأن قائاًل يقول له: َب�رشَّ

ذلك ثالث ليال – فجعل يحدث بذلك اأ�سحابه، فلما كان يوم الدار خرج املغرية يقاتل، والرجل ينظر اإليه، فخرج 

يخرج  اأحد  لهذا  اأما  كاليوم،  راأيت  ما  ويقول:  اإليه،  ينظر  والرجل  ثالثة،  قتل  فقتله حتى  اآخر  ثم  فقتله،  اإليه رجل 

اإليه؟ فلما قتل الثالثة وثب اإليه الرجل، فحذفه ب�سيفه فاأ�ساب رجله ثم �رشبه حتى قتله، ثم قال: من هذا؟ قالوا: هو 

املغرية بن الأخن�ض. فقال: األ اأراين �ساحب الروؤيا املب�رشَّ بالنار! فلم يزل يب�رشَّ حتى هلك. انظر ترجمته يف: الإ�سابة 

6/)))، اأن�ساب الأ�رشاف )/))2-2)2، ال�ستيعاب )/))))، معجم ال�سعراء للمرزباين: 2)2، و�رشح نهج 
البالغة لبن اأبي احلديد 2/)))، 0))، وجمل من اأن�ساب الأ�رشاف ))/))))، والأعالم )/6)2، وقد اأخل 

برتجمته )معجم ال�سعراء املخ�رشمني والأمويني(.
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ـ 1 ـ

ال�سريع[ ]م�سطور  قال))(: 

ــِل الــ�ــشــيــْل ــث ـــارٍة م ـــغ ــَد لـــي ب ــه الليْل)2(ل ع حتى  ــا  ــاوؤُه ــثَ ُغ يـَـْنــتَــِهــي  ل 

ـ 2 ـ

]الب�سيط[ وقال اأي�سًا))(: 

واحتَرَقْت ـــواُب  الأب َمــِت  تـَـَهــدَّ ا  لمَّ محترِق))(1  غيَر  باباً  ِمْنُهنَّ  ْمُت  يَمَّ

اآُمــــــُرُه اهلِل  ــِد  ــب ــع ل اأقــــــوُل  حـــّقـــاً  فانَطِلِق))(2  عثماَن  لدى  تقاِتْل  لم  اإن 

َرَمــــٌق بــي  داَم  مــا  اأتـــرُكـــُه  واهلل  والُعنُِق)6(3  الــراأ�ــِض  بَْيَن  ــَل  ــَزايَ يُ حتى 

خــاذلَــُه ــوَم  ــي ال فل�ْشُت  الإمــــاُم  هــو  َرِق))(4  كال�شَّ ــْوَم  ــيَ ال  
َّ
علي الــفــراَر  اإنَّ 

ـ 3 ـ

]الرجز[  قال))(: 

))( البيت يف معجم ال�سعراء: 2)2 ويف الإ�سابة 6/6)) وجمل من اأن�ساب الأ�رشاف ))/)))) للمغرية بن الأخن�ض، 

ويف بالغات الن�ساء: 6)) متثل به عبد اهلل بن الزبري.

)2( يف الإ�سابة: )ل ينتهي عدادها(. ويف جمل من اأن�ساب الأ�رشاف: )ل عهد له..... ول يتقى غبارها(.

اإنَّا خذلناك«، ثم اأخذ ب�سيفه وخرج وهو يقول هذه  ))( عندما اأحرق باب املغرية قال لعثمان: »واهلل ل قال النا�ض عنَّا 

الأبيات. 

 ،(((  ،(((/(( الأرب  نهاية  ويف   ((((/( ال�ستيعاب  ويف   ((0  ،(((/2 البالغة  نهج  �رشح  يف  الأبيات   

والأبيات ))، 2، )، )( يف الفتوح لبن اأعثم 2/)2)، )2).

))( يف الفتوح: )متمت منهن(. 

))( يف الفتوح: )�سدا( مكان )حّقًا( و)لذي( مكان )لدى(.

)6( يف الفتوح: )فل�ست( مكان )واهلل( و)يفرق( مكان )يزايل(.

))( يف الفتوح: )تاركه( مكان )خاذله(.

))( يروى اأن املغرية بن الأخن�ض بن �رشيق الثقفي حليف بني زهرة قد تعجل احلج يف ع�سابة لين�رشوا عثمان ومن معه يف 

الدار، فخرج وهو يقول الأبيات.

الأبيات يف نهاية الأرب يف فنون الأدب ))/))) وتاريخ الطربي 2/)0)، ))).  

يف تاريخ الطربي 2/)0):  

Thaqeef_Book.indb   410 24/5/10   2:45 PM



411

الميِل  ــقــرون  ال ذاُت  َعــِلــَمــْت  قــد   1

ــوِل ــُف ــطُّ ال ــــِل  ــــاِم والــَحــْلــي والأن  2

خليلي  ــي  ــت ــع ــي ب ـــنَّ  ـــُدَق ـــشْ ـــ� ـــتَ لَ  3

ــقــوِل ــ�ــشْ َم ــــــٍق  َرْون ذي  ــارٍم  ــش ــ� ب  4

ِقــيــِلــي ــــُت  ــــْل اأََق اإْذ  اأ�ــشــتــقــيــل  ل   5

 ـ 4 ـ

]الرجز[  وقال))(:  

ــوُل  ــبُ ــْط َع ــــٌة  َجــــاِريَ َعــِلــَمــْت  1 قــد 

ـــُل ـــِدي َج ولـــهـــا  و�ــــشــــاٍح  ذاُت   2

َخْن�شِليُل  ال�شيِف  ــِل  ِبــنَــ�ــشْ اأَنِّــــي   3

خــلــيــلــي ـــكـــُم  مـــن ـــــنَّ  ـــــَع ـــــنَ لأَْم  4

ُفـــلـــوِل ِبـــــِذي  لَـــْيـــ�ـــضَ  بـــ�ـــشـــارٍم   5

*****

المغيرة بن �شعبة50هـ)2(

الرعيــــِل اأول  اأروُع  اأنـــي  ــِل  ــي ــل ــس ــ� ـــِل قـــطـــا ال ـــث ــــارٍه م ــــف ب

))( الأبيات يف تاريخ الطربي )/)0) رواية، ويف 0/2)) رواية اأخرى. ويف البيتني الأخريين اإقواء.

ويف تاريخ الطربي 2/)0): )لها و�ساح ولها حجول(  

)2( هو املغرية بن �سعبة بن اأبي عامر بن م�سعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف بن ق�سي وهو 

ثقيف، ولد يف الطائف �سنة 20ق.هـ )60م، ويكنى: اأبا عبد اهلل، واأبا عي�سى، واأبا حممد، واأمه اأ�سماء ويقال: اأمامة 

بنت الأفقم بن اأبي عمرو من بني بكر بن هوازن. اأحد وجوه العرب وقادتهم، وولتهم، ودهاتهم املعدودين، فكان 

يقال له يف اجلاهلية والإ�سالم: مغرية الراأي، وما اعتلج يف �سدر املغرية اأمران اإل اختار اأحزمهما، وكان اأحد اأربعة 

ينتهي اإليهم اجلمال. رحل مع نفر من بني مالك اإىل الإ�سكندرية، ووفدوا على املقوق�ض، واأْهدوا له هدايا، ومل يكن 

اأبيه – من الأحالف – اأحد غريه، فكان اأهون القوم على املقوق�ض، وو�سعوا هداياهم بني يديه، فاأمر  معه من بني 

بقب�سها، واأمر لهم بجوائز، وف�سل بع�سهم على بع�ض، وق�رشَّ باملغرية فاأعطاه �سيئًا ل يذكر . وخرج القوم ي�سرتون 
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ـ 1 ـ

]الرمل[ قال))(:  

اإْن ـــْرِء  ـــَم ال ــرِّ  ــشِ � ــُع  ــشِ ــو� َم ــا  ــم اإن ــْح1  ــرِّ اأخـــــوُه الــمــنــتَــ�ــشِ ــشِّ ــ� ــال بَـــــاَح ب

فـــاإلـــى بـــ�ـــشـــرٍّ  بُــــْحــــَت  ـــــــاإذا  ف تَبُْح)2(2  ل  اأَْو  ــُه  ــُم ــتُ ــك ي ــٍح  ــش ــا� ن

ـ 2 ـ

]الكامل[  قال))(:  

والــذي �َشَقاَطَك  يرجو  ــذي  ال اإِنَّ  لَم�شلَُّل1ِ  َمــكــانـَـهــا  الــ�ــشــمــاَء  ــَمــك  �ــشَ

خديَعًة ــَك  ــي اإل ــي  ــِق اأُل مــا  ــَت  اأجــعــْل ــُل2  ــَم اأْج ــَك  ظــنِّ وتـــرُك  الإلـــه  حا�شى 

الهدايا، ومل يعر�ض اأحد منهــم علـى املغــرية �سيئًا موا�سـاة، وكان مما ا�سرتوه اخلمر، فكانوا ي�رشبون وي�رشب معهم. 

واحتال املغرية حيلة حني قفل راجعًا معهم، وقد اأجمع على قتلهم، فجل�ض ي�سقيهم حتى همدتهم الكاأ�ض فناموا وما 

يعقلون، فوثب املغرية عليهم حتى قتلهم جميعًا واأخذ جميع ما كان معهم. قدم املغرية على النبي فوجده جال�سًا يف 

امل�سجد ف�سلم عليه، ودخل يف الإ�سالم. فقال النبي: »احلمد هلل الذي هداك لالإ�سالم«. فقال اأبو بكر: اأَِمْن م�رش 

اأقبلت؟ قال: نعم، وقد جئت اإىل ر�سول اهلل  ليخم�سها ويرى فيها راأيه، فاإمنا هي غنيمة من م�رشكني، واأنا م�سلم 

غدر  هذا  لأن  اأخّم�سه؛  ول  اأموالهم  من  اآخذ  ول  فقبلته،  اإ�سالمك  »اأما   : اهلل  ر�سول  فقال   .مبحمد م�سدق 

والغدر ل خري فيه«. فقلت يا ر�سول اهلل: اإمنا قتلتهم واأنا على دين قومي، ثم اأ�سلمت حني دخلت عليك ال�ساعة. قال: 

»فاإن الإ�سالم َيُجبُّ ما قبله«. وكان اإ�سالمه �سنة ) هـ. وكان عدد من قتلهم املغرية ثالثة ع�رش اإن�سانًا، وعلمت ثقيف 

بالطائف بذلك فتداعوا اإىل القتال، ثم ا�سطلحوا على اأن يحمل عمه عروة بن م�سعود ثالث ع�رشة دية. كان اإ�سالمه 

ث عن النبي  فقد روى عنه مائة و�ستة وثالثني حديثًا،  عام اخلندق، واأول م�ساهده احلديبية وبيعة الر�سوان، حدَّ

روى عنه اأولده: عروة، وغفار، وحمزة، وغريهم، كان يلزم النبي يف مقامه واأ�سفاره، ويحمل و�سوءه معه، اأر�سله 

النبي  مع اأبي �سفيان يف هدم طاغية ثقيف – الالت – بالطائف.

�سهد املغرية موقعة اليمامة، وفتوح ال�سام والعراق، واأ�سيبت عينه يوم الطائف، وقيل يوم الريموك، و�سهد القاد�سية،   

بن  باليمن، وا�ستعمله عمر  النُّجري  اأهل  اإىل  اأبو بكر  بعثه  اإىل ر�ستم،  �سعد  ونهاوند، وهمدان وغريها، وكان ر�سول 

اخلطاب على الب�رشة، ففتح عدة بالد، وعزله، ثم وله الكوفة، واأقره عثمان على الكوفة ثم عزله.

))( البيتان يف معجم ال�سعراء: 2)2 للمغرية، وقد ذكرهما حمقق نهاية الأرب يف حا�سية �سفحة ))2 من اجلزء الع�رشين 

بقوله: قال معاوية للمغرية حني نظر اإليه: اإمنا...، وذكر البيتني، فقال املغرية املقطوعة )2(. وهما عند البالذري يف 

اأن�ساب الأ�رشاف يف الق�سم الرابع من اجلزء الأول: 0)).

)2( يف اأن�ساب الأ�رشاف: )نا�سٍح َي�ْسرُتُه(.

))( البيتان يف معجم ال�سعراء: 2)2 
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ـ 3 ـ

]الكامل[  قال))(:  

خالياً  
َ
ي نف�شِ َمــنَّــْيــُت  مــا  اأدركــــِت  النُّْعماِن)2(1  بـــنـــَة  ـــا  ي ِك  درُّ هلل 

ٌق دِّ ُم�شَ بال�شليب  ِلــَحــْلــِفــِك  ــي  اإن ْهباِن))(2  الرُّ َحْلَفِة  ــَدُق  اأ�ــشْ ْلُب  وال�شُّ

ِذْهــنــُه المغيرة  على  رددِت  ولقد  الإذعـــــــاِن))( 3  بــطــيــئــُة  ــوَك  ــل ــم ال اإن 

ِكي فاأم�شِ �شدْقِت  قد  َح�ْشبُِك  هنُد  يا  الإن�شاِن))(4  مقالِة  خيُر  والــ�ــشــدُق 

ـ 4 ـ

]الطويل[  قال المغيرة)6(:  

ن�شيحًة ِهْنٍد  ابــِن  في  عليّاً  ْحُت  نَ�شَ ثانيَْه))(1  ــُر  الــدْه له  ي�شمع  فلم  ـــَردَّ  َف

ــه بــعــهــِدِه ــي ـــْل اإل ـــشِ ــه اأْر� ــُت ل ــل معاِويَْه))(2 وق ي�شتِقرَّ  حتى  ال�شاِم  على 

))( اأر�سل املغرية بن �سعبة اإىل هند بنت النعمان يخطبها، وكانت قد عميت، فاأََبْت وقالت: وال�سليِب ما يفَّ رغبة جلماٍل 

ول لكرثة مال، واأيُّ رغبة ل�سيخ اأعور يف عجوز عمياء! ولكن اأردَت اأن تفخر بنكاحي فتقول: تزوجت ابنة النعمان 

بن املنذر! فقال: �سدقت واهلل، واأن�ساأ الأبيات ال�سابقة.

الأبيات للمغرية بن �سعبة يف الأغاين 6)/)) وجمل من اأن�ساب الأ�رشاف ))/)2))، والأبيات عدا الرابع يف اأمايل   

ابن ال�سجري 0/2)) والبيت الأول يف الأغاين 6)/)).

)2( يف جمل من اأن�ساب الأ�رشاف: )ما نلت(.

لب اأف�سل(. ))( يف جمل من اأن�ساب الأ�رشاف: )وال�سُّ

))( يف اأمايل ابن ال�سجري: )فلقد رددت على املغرية دهيه(. وال�سطر الثاين يف ابن ال�سجري واأن�ساب الأ�رشاف: اإن امللوك 

ذكية الأذهان.

))( يف جمل من اأن�ساب الأ�رشاف: )يا هند اإنك(.

متِخَذ  ي�ستجب وقال: »وما كنُت  فلم  ال�سام،  يبقي معاوية على  باأن  عليًا  ن�سح  قد  الأبيات، وكان  املغرية هذه  قال   )6(

داً« ) الكهف: ))(. امل�سلني َع�سُ

الأبيات يف نهاية الأرب 20: ))، يف ال�ستيعاب )/)))) والفتوح 2/))) ومروج الذهب: 6).  

ت(. ويف نهاية  الذهب: )ن�سيحة فردَّ ابن حرب ن�سيحة فرّد فلم ي�سمع(. يف مروج  الفتوح: )منحت عليًا يف  ))( يف 

الأرب: )لها(.

))( يف الفتوح: )على النا�ض( مكان )على ال�سام(.
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ملكتُه قــد  اأن  ال�شاِم  اأهـــُل  ويعلَم  هاِويَْه))(3  ــك  ذل عند  هــنــٍد  ــن  اب ـــاأمُّ  ف

فـــاإنـــُه تـــريـــد  ـــا  ــه م ــي ف ــُن داِهيَْه4 وتـــحـــُكـــُم  – واب ــِه  ِب – فــارُفــْق  لـَـَداِهــيَــٌة 

ِبــِه جئتُُه  ــذي  ال الن�شَح  يقبِل  فلم  كــاِفــيـَـْه5  الن�شيحُة  تلك  ــه  ل وكــانــت   

*****

ام بن الأغفل الثقفي)2( َهمَّ

]الرجز[  قال))(:  

ــاِق ــن الــفــ�ــشَّ ــُن م ــْي ــَع ِت ال ــــرَّ ـــْد َق 1 َق

ــاِق ــَف ــنِّ 2 ومـــن روؤو�ـــــضِ الــكــفــِر وال

الِعَراِق))( كــتــائــُب  َظــَهــَرْت  اإْذ   3

اِق ـــرَّ ـــُم ال ــاحــَب  ــا �ــش ــنَ قــتــْل 4 نــحــن 

ـــقـــاِق  والـــ�ـــشِّ الــــبـُـــَغــــاِة  وقــــائــــَد   5

ْحَراِق))( والإِ الـــداِر  ــوَم  ي عثماَن   6

ــاِق  ــشَ ــ� ِب �ــشــاَقــُهــْم  ــا  ــن ــْف ــَف لَ ــا  ــم ل  7

الِعناِق)6( مــَن  ــْرِب  والــ�ــشَّ ْعن  بالطَّ  8

الــتَّــالقــي ـــدى  ــيــن ل ــفِّ ـــْل بــ�ــشِ ـــشَ 9 َو�

))( يف الفتوح ونهاية الأرب: )بعد ذلك(.

)2( مل اأعرث له على ترجمة، وقد ذكر ابن اأعثم اأنه من اأ�سحاب علي؛ انظر الفتوح: )/)))، و�سماه ابن دريد يف ال�ستقاق: 

)0) همام بن الأعقل.
))( الأبيات يف وقعة �سفني: ))) ويف الفتوح )/)))، 2)). 

))( الفتوح: اإذ ظفرت.

))( يف الفتوح: )ونحن اأهل الدار والإخراق(

)6( يف الفتوح: )بال�رشاب والطعن(، ويف وقعة �سفني: )مع العناق(.
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َداِق))( الِم�شْ مــع  ِبــِتــْبــيـَـاٍن  تُــْنــبَــاأْ   10

الِمْمَراِق)2( بالمارِق  لَُقوا  قد  اأن   11

ْعنَاِق))( الأَ ُعــُقــَر  ــي  يُــَدمِّ ْرباً  �شَ  12

يزيد بن الحكم))(

–1–
]المن�سرح[  قال))(:  

والجُو َماَحُة  ال�شَّ َقْيِدَك  في  اأ�شبَح  والَْح�َشُب)6(1  ــاَلِح  الــ�ــشَّ ــُل  َوَفــ�ــشْ ُد 

ِنــعــٌم ــت  ــع ــاب ــت ت اإْن  ــــٌر  ــــِط بَ ل  ــُب2  ــ�ــشِ ــتَ ــْح ـــالِء ُم ـــب ـــٌر فـــي ال ـــاِب و�ـــشَ

))( يف الفتوح: )لقد لقيناهم على امل�سداق(

)2( املارق: ال�سهم ميرق من الرمية؛ اأي: ينفذ، وقد عنى به ال�سيف.

))( ُعُقر الأعناق: اأ�سلها.

))( هو يزيد بن احلكم بن اأبي العا�ض بن ب�رش بن عبد دهمان بن عبد اهلل بن همام بن اأبان بن ي�سار بن مالك بن حطيط 

ابن ج�سم بن ق�سي وهو ثقيف، �ساعر عايل الطبقة، اأمه بكرة بنت الزبرقان بن بدر، وهي اأول عربية ركبت البحر، 

ه البحرين، فافتتح فتوحًا كثرية، يعد يزيد من اأعيان  ويقال: اإن احلكم والد يزيد له �سحبة، واأن اأخاه عثمان قد ولَّ

الع�رش الأموي، من اأهل الطائف، �سكن الب�رشة، ووله احلجاج كورة فار�ض، ثم عزله قبل اأن يذهب اإليها، فان�رشف 

اإىل �سليمان بن عبد امللك فاأجرى له ما يعدل عمالة فار�ض، وقطع عنه ذلك بعد �سليمان فلما �سار الأمر اإىل يزيد بن 

عبد امللك وثار يزيد بن املهلب خالعًا بن عبد امللك؛ كتب اإليه يزيد بن احلكم: 

مريـرة حربًا  هجت  قـد  خالد  ــا  ف�سّمِراأب ــوان  ع حــرب  �سّمرت  وقــد 

ملكهم زال  قــد  ـــروان  م بني  فا�سعِرفـــاإن  بذلك  ت�سعر  مل  كنت  ــاإن  ف

تــعــذِرفمت ماجداً، اأو ع�ض كرميًا، فاإن مَتُْت بكفك  م�سهور  و�سيفك 

 النف�ض، �رشيفها، من حكماء ال�سعراء، تويف نحو )0)هـ= نحو )2)م.
َّ
كان اأبي  

))( يروى اأن يزيد بن احلكم دخل على يزيد بن املهلب يف �سجن احلجاج وهو يعذب، وقد َحلَّ عليه جنم كان قد جُنِّم عليه، 

وكانت جنومه يف كل اأ�سبوع �ستة ع�رش األف درهم، فقال هذه الأبيات. 

الأبيات له يف الأغاين 2)/0)2 وقد علق اأبو الفرج عليها بقوله: »وقد رويت هذه الأبيات والق�سة حلمزة بن بي�ض   

مع يزيد«، ووردت يف خزانة الأدب للبغدادي )/))، ويف جتريد الأغاين الق�سم الثاين )/2))) وخمتاره )/6))، 

ويف الأ�سباه والنظائر للخالدين 2/)6). 

)6( يف الأ�سباه والنظائر:

واجلـــو ــاِح  ــم ــس ــ� ال دوَن  اأغـــلـــق  ــُب  �ــسِ اأَ ــُدُه  ــِدي َح بــابــًا  ــْجــدِة  ــنَّ ِدِ وال
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ــاِد فــي َمــَهــٍل ــي ــِج ــَق ال ــْب 3 بَـــــَزْزَت �ــشَ
الَعَرُب))( �َشْعِيَك  دون  ــَرْت  َوَقــ�ــشَّ

ـ 2 ـ

]الطويل[  وين�سب اإليه)2(:  

يَ�شيُرُه َمال  بع�َض  يخ�شى  المْرَء  تََرى  واِقــُع1  الــمــوُت  ُدونـَـــُه  �َشْيئاً  ـــُل  ـــاأُْم َويَ

اإل ودائــٌع الــمــاُل والأهــلــوَن  ــا  وم الودائُع))(2  ــــَردَّ  تُ اأن  يَــْومــاً  ـــدَّ  ولب

ينالُها ل  ــــِرئ ٍ  اْم  
ِّ
ـــي ـــان اأََم ــــلُّ  َوُك ــُع3  ــاِج ـــّن َه ـــَراُه ــــالٍم يَ كــاأ�ــشــغــاِث اأح

راحٌة المطامِع  بع�ض  من  اليَاأْ�ِض  وفي  المطامُع))(4  اأَْدَرَكـــْتـــُه  خيٍر  ُربَّ  ويــا 

الَهَوى اأَتْبََع  اأن  ال�ّشيُب والإ�شالُم  اأبى  ْيِب والإ�شالِم للَمْرِء رادُع))(5   وفي ال�شَّ

ـ 3 ـ

]الوافر[ وين�سب اإليه)6(:  

مــالــي اأيــــن  َهـــــــوازُن  تــ�ــشــائــلــنــي  ماُل))(1  ــقــُت  ــف اأن ــا  م غــيــر  ــي  ل وهـــل 

مــالــي اإّن  هــــــوازُن  ــا  ــه ل ــُت  ــل ــق ف ـــاُت الـــثـّــقـــاُل2  ـــمَّ ـــِل ـــُم ـــه ال اأ�ــــشــــرَّ ب

ْزَت..... دون �سبقك(. ))( يف الأ�سباه والنظائر: )َبرَّ

الزركلي  اأعالم  الثاين يف  والبيت   .(((  ،((0/( ال�سجري:  ابن  2/)2) وحما�سة  الب�رشية  احلما�سة  الأبيات يف   )2(

)/))) ليزيد ابن احلكم الثقفي. والبيت الثاين يف ديوان لبيد: ))، و�رشح ديوان لبيد: 0))، ونهاية الأرب )/0)، 
والبيت للبيد مع �ستة اأبيات اأخرى يف احلما�سة املغربية 2/)2))، ومع �سبعة اأخرى يف الزهرة 2/))).

))( يف ديوان لبيد وحما�سة ابن ال�سجري: )اإل وديعة(.

))( يف حما�سة ابن ال�سجري: )ويف النا�ض(؛ قال حمقق احلما�سة الب�رشية تعليقًا على رواية ابن ال�سجري هذه: »ول اإخال 

ذلك �سوابًا«.

))( يف حما�سة ابن ال�سجري: )وازع(.

)6( الأبيات يف احلما�سة الب�رشية 2/)))، وذكر حمققها اأن ن�سخة مكتبة نور عثمانية ن�سبتها اإىل يزيد بن احلكم الثقفي. 

وقد وردت الأبيات يف �رشح ديوان احلما�سة لأبي متام )/))) ليزيد بن جهم، ويبدو ما بني الكلمتني )احلكم، اجلهم( 

من قرب يف ال�سكل، فاحتمال التحريف وارد، ووردت يف ديوان املعاين للع�سكري )/)22 من دون عزو. ون�سب 

البيتان ))، 2( يف الوايف بالوفيات ))/)) لزيد بن جهم الهاليل الكويف.

))(  يف ديوان املعاين والوايف: )ومايل غري(.
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ـــْم َونَــــَعــــْم قــديــمــاً ـــَع نَ ـــّر بـــه  ــــــاُل))(3 اأ�ـــش ــــاِلٍ َوبَ ــن م ــا كـــان م عــلــى م

*****

بَّة 130هـ)2( يَِزيُْد بُن �شَ

ـ 1 ـ

]الهزج[  قال))(:  

))( يف ديوان املعاين: )ونعم قدمي(.

م، و�سبة اأمه غلبت على ن�سبه فيقال يزيد بن �سبة؛ لأن اأباه مات وخلفه �سغرياً، فكانت اأمه حت�سن اأولد  )2( يزيد بن ِمْق�سَ

املغرية بن �سعبة، ثم اأولد ابنه عروة بن املغرية، فكان يزيد ين�سب اإليها ل�سهرتها. وين�سب يزيد اإىل ثقيف ولًء، وكان 

ولوؤه لبني مالك بن حطيط ثم لبني عامر بن ي�سار، اأما زوجته فت�سمى عمارة، وكان يزيد يتهاجا مع عنرتة بن عرو�ض 

الذي قال اأبياتًا يهجو فيها يزيد ويذكر زوجته، فرد عليه عنرتة قائاًل: 

ــرته ــن ع ــــا  ي يل  عــــمــــارة  ـــول  ـــق احلــوثــرهت العظيم  ــذا  ه ــري  ح �سق 

ات�سل بالوليد بن يزيد وانقطع اإليه، وهذا ما اأثار حفيظة ه�سام، فلما اأف�ست اخلالفة اإىل ه�سام اأتاه يزيد ليهنئه فَمثَل   

ْده، واأََمَر باإخراجه، وبلغ الوليد  بني ال�سماطني، وا�ستاأذنه يف الإن�ساد فلم ياأذن له، وقال: عليك بالوليد فامدحه واأن�سِ

خربه، فبعث اإليه بخم�سمائة دينار، و�سوغه جميع ماله يف الطائف، وظل هناك حتى اأف�ست اخلالفة اإىل يزيد، فوفد 

اإليه، وا�ستاأذنه يف الإن�ساد فاأذن له، واأن�سده ق�سيدته: 

ــــد الـــــَقـــــْر ــــي ــــول ـــام ال ـــت ـــع ـــت ــــــرِيل واخل اجلـــــــــــوِد  اأهـــــــــَل  م 

فاأمر الوليد باأن تعد اأبيات الق�سيدة، ويعطى على كل بيت األف درهم، فعدت فكانت خم�سني بيتًا، فاأعطي خم�سني   

األفًا، فكان اأول خليفة عد اأبيات �سعر واأعطى على عددها لكل بيت األف درهم. قال عنه الأ�سمعي: »كان يزيد بن 

�سبة موىل ثقيف، ولكنه كان ف�سيحًا، وقد اأدركته بالطائف، وكان يطلب القوايف املعتا�سة، واحلو�سي من ال�سعر«. 

ذكر الزركلي اأنه تويف نحو مائة وثالثني للهجرة، ولكنني مل اأعرث يف امل�سادر على �سيء يفيد بهذا اأو يقطع به، واإن 

كان اأبو الفرج قد ذكر يف اأغانيه اأنه كان حيًا �سنة خم�ض وع�رشين ومائة، وذلك حني وفد على الوليد مهنئًا باخلالفة، 

وكانت توليته اخلالفة يف تلك ال�سنة. انظر ترجمته يف: فحول ال�سعراء لالأ�سمعي: ))، الأغاين )/2)-)) املوؤتلف 

واملختلف: 226، الأعالم )/))). 

))( خرج الوليد اإىل ال�سيد ومعه يزيد بن �سبة، فا�سطاد على فر�سه ال�سندي �سيداً ح�سنًا، وحلق عليه حماراً ف�رشعه، فقال 

الو�سف  يا يزيد -  اأح�سنت -  الوليد قال:  اليوم. فقال هذه الأبيات، فلما �سمعها  ليزيد �سف فر�سي هذا و�سيدنا 

واأجدته، فاجعل لق�سيدتك ت�سبيبًا، واأعطه الغزيل وعمر الوادي حتى يغنيا فيه.

الأبيات جميعها عدا )))، 20( يف الأغاين )/00) وما بعدها، ويف خمتار الأغاين ))/)20 وما بعدها. والأبيات   

)0)، ))، 2)، ))، ))، ))، 6)، ))، ))، ))، 20، )2، 0)( ففي كتاب اخليل 0)). والبيت الأول يف 

اأمه من ال�سعراء �سمن نوادر املخطوطات )/)). ويف الل�سان )�سبا( ويف الطربي 2)/)))  كتاب من ن�سب اإىل 

وتف�سري القرطبي )/))) وفتح الباري)/2)2 ويف جماز القراآن)/))) ليزيد بن �سبة، ويف ديوان قي�ض بن اخلطيم 

2) من دون عزو، ولكن اأ�سار املحقق الدكتور نا�رش الدين الأ�سد اإىل اأنه ليزيد بن �سبة.

Thaqeef_Book.indb   417 24/5/10   2:45 PM



418

ــي ــب ــل ق ـــا  ـــب ـــش � هــــنــــٍد  اإلــــــــى  ِبي))(1  يُ�شْ ـــهـــا  مـــثـــُل وهــــنــــٌد 

ـــــدا ـــــْي َغ ـــــــــــادٌة  غ ــــــٌد  وهــــــن ُغــــــْلــــــِب)2(2  جــــرثــــومــــة  مــــن  ُء 

ـــضُ ـــا� ـــن ال ــــــد  وج اإْن  ــــــا  وم كــــالــــحــــب3ِّ  الأدواِء  ــــــن  م

الإعـــــــــرا ــــهــــا  ب ـــــــجَّ  ل ــــقــــد  ف ـــــــِب4  ـــــُر بـــــال َذنْ ـــــْج ـــــَه �ــــــضُ وال

هـــنـــٍد ـــــن  م ــــــ�ــــــضِ  اأق ــــا  ــــم ول نَْحِبي))(5  ــــا  ــــه جــــارات ومــــــن 

دا ـــٍد  ـــن ـــه ب َوْجــــــــــدي  اأرى   6)((
ــــــــــزداُد عـــــن ِغـــــــــبِّ ــــمــــاً ي ئ

ــي ــب ــل ق ـــا  ـــب ـــش � هــــنــــٍد  اإلــــــــى  ــــهــــُم ِطــــــبِّــــــي))(7  ــــــا بـُـــْغــــ�ــــشُ وم

الأعــــيـــــ ِرْقــــــــبـَـــــــُة  ولــــكــــن  ــــبِّ 8  ــــلُّ ال ذا  تــــحــــُجــــُز  قـــــد  ــــــن 

ــــ ـــراغ ال الـــكـــا�ـــشـــح  ــــــــــُم  َوَرْغ ــــُر الــــَخــــْطــــِب9  ــــ�ــــش ـــــم فـــيـــهـــا اأي

ـــ ــشِ ــْر� ــَم ال ــُض  ــ� ــِل ــشَ � واأَْحــــــــَوى  ْعِب)6(10  ال�شَّ ـــَدع  الـــ�ـــشَّ ــُل  ــث م ــــِن 

ـــاٍت ـــف ـــي ـــن ُم فـــــــوق  ـــا  ـــم ـــش � �ُشْلب))(11  ـــا  ـــن ـــَق ـــال ك ــــــــواٍل  ط

ـــوٌج ـــُج ـــْن ُع ـــاِق  ـــش ـــ� ال ـــُل  ـــوي ط الَكْعِب))(12  ــــُع  ــــَم اأَ�ــــشْ ــــقٌّ  اأ�ــــش

ــــــ ـــــَج اأبْ ـــــٌل  ـــــائ ن ـــٌم  ـــي ـــل ـــش � ــــــِب))(13  ــــــْل ـــــٍن ُه ـــــنَ ــــــُلـــــُه فـــــي ثُ

))( يف ديوان قي�ض بن اخلطيم: )�سبا قلبي اإىل هنٍد(. ويف جماز القراآن: )مثلها ت�سبي(.

)2( اجلرثومة: الأ�سل. والغلب: جمع اأغلب؛ وهو يف الأ�سل الغليظ الرقبة، وهم ي�سفون ال�سادة اأبداً بغلظ الرقبة وطولها.

))( النحب: احلاجة.

))( الغب: قلة الزيارة.

))( الطب: ال�ساأن والعادة.

القوي من  ال�ساب  الفتى  ال�سدع:  الأنف.  املر�سن:  اأحوى.  ْهَمِة واخل�رشة  الدُّ اإذا كان بني  ِلَلون اخليل  يقال  اأحوى:   )6(

َعب: تباعد ما بني القرنني فهو و�سف بامل�سدر؛ و�سكنت العني لل�رشورة. الأوعال والظباء. ال�سَ

ِلب: الطويل، واجلمع: �ُسُلب، ويجوز فيه التخفيف بت�سكني عينه. ))( ال�سَّ

))( يف كتاب اخليل: )طويل العناق(.

العنجوج: اجليد اخَللق، احل�سن ال�سورة يف طول. الأ�سق: الطويل. ال�سمع يف الكعوب: لطافتها وا�ستواوؤها.  

))( الأبجل: عرٌق م�ستبطن يف الذراع اإىل النحر، يقال: اإنه )النا�رش( يف النحر، وهو يف الذراع الأْبَجل، واجلمع: اأباجل، 

وهما ِعْرقان بني الع�سب وال�سظا، وهما مبتداأ وظيفي اليدين. الثنة من الفر�ض: موؤخر الر�سغ؛ وهي �سعرات مدلة 

م�رشفات من خلف. هلب: كثرية ال�سعر.
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ـــ ــَم ــشْ ــ� ُم ــــمٍّ  اأ�ــــش لأٍْم  عــلــى  كالَقْعِب))(14  ــــِب  ــــَع ــــش الأ� ـــــر 

ـــــِه ـــــي ـــــَواِم َح بــــيــــن  ـــــــرى  ت الَق�ْشِب)2(15  َكـــنَـــوى  ـــوراً  ـــشُ ـــ� نُ

ـــا ـــش ـــ� الأَنْ ـــُج  ـــِن ـــشَ �  
ً
ُمــــَعــــالــــى الَجْنِب))(16  ـــُع  ـــشُ ـــْر� ُج ـــاٍم  ـــش � ء 

ـــيـــِف ـــَرا�ـــشِ الـــ�ـــشَّ بــيــن  طــــوى  فالُقْنِب))(17  ـــب  ـــَق ـــْن ـــَم ال اإلــــــى 

الــقــا ـــَم  ـــح ـــل ـــم ال يــــغــــو�ــــضُ  �َشْغِب))(18  وذو  ــــدٍّ  ح ذو  ـــــَم  ِئ

والـــتـــقـــريــــ ــــدِّ  الــــ�ــــشَّ عـــتـــيـــُد  والَعْقِب)6(19  ـــار  ـــش ـــ� والإح ـــب  ـ

والــ�ــشــدقــيـــ ـــوِف  ـــج ال رحـــيـــُب  ـــر كــــــالــــــوْرِب))(20  ـــَخ ـــْن ـــِم ـــــن وال

ـــا ـــك وال الأْذن  �ـــشـــلـــيـــُب  والَعْجِب))(21  والـــَمـــْوِقـــف  هـــل 

والـــَجـــْبـــَهــــ ـــّد  ـــخ ال عـــريـــ�ـــضُ  والُهْلِب))(22  ــــة  ــــْرك ــــِب وال ــــة  ـ

حــــــاٌث حـــــثَّـــــه  مــــــا  اإذا  ـــــــْرب)0)(23  ـــي َغ ـــَح ف ـــري ـــاري ال ـــب يُ

))( الالأم: ال�سديد يف كل �سيء. الأ�سعب: ما ا�ستدار باحلافر من منتهى اجللد حيث تنبت ال�سعريات حول احلافر. القعب: 

القدح ال�سغري؛ ي�سبه به احلافر.

)2( يف كتاب اخليل: )له بني حواميه ن�سوٌر(.

احلوامي: ما يكتنف ال�سنبك عن ميينه وي�ساره. الن�رش: حلمه �سلبه يف باطن احلافر، كاأنها ح�ساة اأو نواة. الق�سب: ثمر   

ياب�ض يتفتت يف الفم �سلب النواة.

))( الأن�ساء: جمع ن�سا؛ وهو عرق يخرج من الورك في�ستبطن الفخذين، ثم مير بالعرقوب حتى يبلغ احلافر. وفر�ض �سنج 

الن�ساء. اأي: منقب�سه، وهو مدح له. جر�سع اجلنب: منتفخه.

الدابة.  البيطار يف بطن  ينقبه  الذي  املو�سع  واملَْنَقب:  البطن.  التي ت�رشف على  ال�سدر  اأ�سالع  اأطراف  يف:  َا�سِ ال�رشَّ  )((

والقنب: جراب ق�سيب الفر�ض اأو وعاء ذكره، واأ�سل الُقنب لكل ذي حافر ثم ا�ستعمل يف غري ذلك، وجمعه قنوب. 

))( يف كتاب اخليل: )بيو�ض امللجم القائد ذي جدٍّ وذي �سغب(.

)6( فر�ض عتيد: مبعنى �سديد اخللق معدٍّ للجري. والتقريب: �رشب من العدو؛ وهو اأن يرفع يديه معًا وي�سعهما معًا، وهو 

دون الإح�سار. والعقب: اجلري الذي يجيء بعد اجلري الأول.

))( الورب: ما بني الأ�سابع. املنخر: خمرج النف�ض.

الكاهل، وهما عند  ور: ما بطن من  الزْور، والزَّ َظَهَر من  الكاهل: ما  ))( يف كتاب اخليل: )�سليُت( مكان )�سليُب(. 

ور. املوقفان من الَفَر�ض: هما نقرتا اخلا�رشة  منكبي الفر�ض، واملنكبان: ما �سم اأ�سفل الكاهل من ِقبل الَق�ضِّ باأعلى الزَّ

على راأ�ض الكلية. والعجب: اأ�سل الذنب عند راأ�ض الع�سع�ض.

))( الربكة: ال�سدر الهلب: �سعر الذنب.

)0)( غرب الفر�ض: حدته ون�ساطه.
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ــــر ــــش اأ� ـــــــَهـــــــه  وجَّ واإن  الثَّْقِب))(24  فــي  ـــْذُروِف  ـــُخ ـــال ك ع 

ــــــَد ــــــالأْج ك ــــــنَّ  ــــــاُه وقــــــفَّ ْرِب)2(25  لل�شَّ انــ�ــشــم  ـــا  لَـــمَّ ِل 

ــار ــت ــخ ي الــــطــــعــــَن  ووالــــــــى   26)((
ـــــــــبِّ ٍن ُق ــــــــــدَّ ـــــَن بُ جـــــوا�ـــــشِ

ــا ق ـــــــــــدلٍّ  ُم كــــــــلَّ  تــــــــرى  كالكلِب))(27  ــــُث  ــــَه ــــْل يَ ئـــمـــاً 

ـــا ـــط الأع ــــي  ف ــــمــــاء  ال ــــــاأن  ك الُعْطِب))(28  ِقــــَطــــُع  مـــنـــه  ِف 

ـــِر ـــْح ـــنَّ ال فــــي  مَّ  ــــــــدَّ ال كـــــــاأنَّ  ـــِب29  ــــــــــذاٌل ُعـــــــــلَّ بـــالـــَخـــ�ـــشْ ق

ـــاً ـــوف ـــوق م ــــــــــداَر  ال يــــزيــــُن  ــــــِب)6(30  ْك ــــــرَّ ــــــــَرَم ال ويــ�ــشــفــي َق

 2 ـ

]الطويل[  وقال اأي�سًا))(:  

ليَْنبَتُّوا الخليُط  ــِن  ــْي ــبَ ــْل ِل ــَد  ــواَع ت ْبُت))(1  وقالوا لراعي الظهر موعُدَك ال�شَّ

كثيرٌة اإليِهم  حاجاٌت  النف�ض  وفي  الوْقُت))(2  ــَر  اأُخِّ لَْو   
ِّ
الَحي في  ِبُربَّاِنها 

))( اخلذروف: �سيء يديره ال�سبي بخيط يف يده، في�سمع له دوي. 

)2( الأجدل: ال�سقر.

))( اجلوا�سن: ال�سدر.

))( املدل: اجلريء.

))( العطب: القطن.

)6( يف كتاب اخليل: )مربوطًا( مكان )موقوفًا(.

القرم: ال�سهوة اإىل اللحم.  

))( الأبيات ))، 2، )، 6، )، )، )، 0)( يف رغبة الآمل )/62. والأبيات الأربعة الأوىل يف الب�سائر والذخائر )/)) 

بن عرو�ض موىل  يهاجي عنرتة  واأنه كان  بن �سبة  ليزيد  الآمدي  226 ذكرها  املوؤتلف:  الثقفي. ويف  بن �سبة  ليزيد 

اللغة  )/2) من دون عزو، ويف جمهرة  اللغة  )/))) ويف تهذيب  للمربد  الكامل  الرابع يف  البيت  ثقيف. وورد 

)/6)) وكذلك يف �سحاح اجلوهري والل�سان والتاج )بغت( ويف امل�سون )) ويف جماز القراآن )/))) ليزيد بن 
�سبة. ووردت الأبيات ))، 2، )( يف البيان والتبيني 06/2) من�سوبة لأحمد بن املعّذل. والبيتان الأول والثاين يف 

الكامل للمربد )/))2 من�سوبان ملحمد بن منري.

))( يف الب�سائر والذخائر: )لراعي الذود(.

راعي الظهر يراد به راعي الإبل.  

 اجلمال لينبتُّوا(.
ّ
ب احلي ))( يف الب�سائر والذخائر: )لإبَّانها(. ذكر حمقق الكامل )/ ))) اأن الأخف�ض روى العجز: )األ قرِّ
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احتماِلِهم قْبَل  كــان  فيما  اأُك  ولــم  ْنُت3  وطَّ  
َ
ي نَْف�شِ بالأم�ِض  بيِنهم  على 

بَــْغــتَــًة اأَْدِر  ولـــم  بـَــانـُــوا  ولكنهم  البَْغُت))(4  يفجوؤَُك  حين  �شيٍء  واأَْفَظُع 

األقها ــْم  لَ ما  منذ  ل�ُشَلْيمى  م�شى  �شت5ُّ  اْو  خم�ٌض  بيننا  توالت  �شنوٌن 

�شاحب كــلُّ  لمني  حتى  تــاأيَّــْمــُت  اإِْمُت)2(6  كما  تَِئْيَم  اأن  �ُشَلْيمى  رجــاَء 

بغيرِه يوماً  منِك  حظي  بعُت  ـــْن  اأَِئ ِبعُت))(7  مــا  التغابن  ــوم  ي اإذاً  لبئ�ض 

وَعــْهــُدُهــْم اأمـــوَت  اأن  ــاٌل  رج تمنى  ــت8ُّ  ِم اإذا  َحــيــيــُت  ـــْو  لَ ــْوا  ــمــنَّ ــتَ يَ ـــاأن  ب

اأنني الــحــقــائــِق  عند  علموا  وقــد  اإِنُْت))(9  ول  ــُت  ــْي َونَ اإِْن  ما  ثقٍة  اأخــو 

ِكنَانتي ــَل  ــْب نَ ــْرُت  ــثَّ نَ ــد  وق ـــي  واأن ــُت10  ِر�ــشْ اأن�شَلها  ــعــت  وقّ ــد  وق كــاأنــي 

ـ 3 ـ

]الطويل[ قال))(:  

ــا اأَْمــــُت ــَه ــ�ــَض ِب ــْي ــاُء لَ ــٌة بــيــ�ــشَ ــَم ــعَّ ــنَ ُم

ـ 4 ـ

]الكامل[  وقال اأي�سًا)6(:  

تهمٌة الــمــقــارف  مــع  الــبَــِريِء   
ُ
ــي َفيُْلَطُخَمــ�ــشْ ال�شقيِم  مــع  ــبــريُء  ال ويـُــرى 

ُربان كل �سيء )ب�سم الراء(: حدثانه وجدته.  

))( يف البيان: )ففاجاأين بغتًا ومل اأخ�ض بينهم(. يف التاج: )واأعظم �سيء(. ويف جمهرة اللغة: )اأنكاأ �سيء حني يفجوؤك 

البغت(.

)2( اآم الرجل واآمت املراأة: اإذا مكثا زمانا ل يتزوجان.

))( التغابن: اأن يغنب القوم بع�سهم بع�سًا. ويوم التغابن: يوم البعث؛ �سمي بذلك لأن اأهل اجلنة يغبنون فيه اأهل النار مبا ي�سري 

اإليه اأهل اجلنة من نعيم، ويلقى فيه اأهُل النار من عذاب اجلحيم. و�سئل احل�سن عن قوله تعاىل: »ذلك يوم التغابن«؛ 

فقال: غنب اأهل اجلنة اأهل النار؛ اأي: ا�ستنق�سوا عقولهم باختيارهم الكفر على الإميان.

))( اإنت: فعل من الأَْين؛ وهو: الإعياء والتعب.

))( جماز القراآن 0/2).

)6( من ن�سب اإىل اأمه من ال�سعراء: )/)) )�سمن نوادر املخطوطات(.
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ـ 5 ـ

]الب�سيط[ وقال في ِرْجِله))(:  

اأوجعني ِنْمُت  ما  اإذا  جعلُت  وقــد  ِهِر)2(1  الظَّ ال�شاِرِف  قياَم  وُقْمُت  َظْهِري 

ُمْعتَِدًل رْجَلْيِن  على  ي  اأْم�شِ وكنُت  َجِر))(2  ْرُت اأم�شي على ِرْجٍل من ال�شَّ َف�شِ

ـ 6 ـ

]الهزج[  قال))(:  

))( البيتان ليزيد بن �سبة يف: البيان والتبيني )/6) ولأبي حية يف: احليوان 6/)))، والبيتان مع ثالثة اأخرى بقافية راء 

والثاين   ،2(0 الرب�سان  )2)، والأول يف  الع�سا:  )/))، وهما يف كتاب  اأحمر يف: اخلزانة  بن  لعمرو  م�سمومة 

لأبي الدهماء يف الرب�سان والعرجان ))2، والبيتان يف املو�سح ))) لعمرو بن اأحمر الباهلي، وهما يف ديوانه 2)) 

وقد �سك املحقق يف ن�سبتهما ل�سهولتهما؛ خالفًا لبقية �سعره. والبيتان يف ديوان اأبي حية النمريي: 6)) وذلك فيما 

0)) من دون عزو، و�رشح �سواهد املغني:  ال�سعراء. والبيتان يف �سذور الذهب:  اأبي حية واإىل غريه من  اإىل  ن�سب 

))) وبهجة املجال�ض 0/2)2. والبيت الأول يف: �رشح الأ�سموين )/)26 بال عزو وهمع الهوامع )/)2) والدرر 
اللوامع )/02) و�رشح الت�رشيح على التو�سيح – ال�سيخ خالد )20. والبيت الثاين يف اخل�سائ�ض )/)20 بال عزو، 

اأمايل القايل 60/2) مع ثالثة اأخرى بقافية رائية  ويف ال�سمط 2/))) مع بيت اآخر لقردة بن نفاثة ال�سلويل، ويف 

م�سمومة من�سوبة لعبد من عبيد بجيلة اأ�سود.

)2( يف الرب�سان وديوان اأبي حية النمريي: )قمُت(. ويف البيان: )اإذا ما منت اأوجعني(. ويف ديوان اأبي حية: )يوجعني..... 

ِكِر(. ويف كتاب الع�سا: )وقد جعلت اإذا ما قمت يوجعني(. ويف املو�سح:  ال�سَّ

يثقلنــي قمت  مــا  اإذا  ِكِر()وقد جعلــت  ِرْديِف فاأنه�ض نه�ض ال�سارب ال�سَّ

ويف ديوان ابن اأحمر:  

يثقلني قمت  مــا  اإذا  جعلت  ــد  ثوبي فاأنه�ض نه�ض ال�سـارب ال�سكر وق

يف �رشح الأ�سموين و�رشح الت�رشيح والهمع والدر واللوامع: )يثقلني ثوبي فاأنه�ض نه�ض ال�سارب الثمل(.  

ال�سارف من الإبل: امل�سن. الظهر: الذي ي�ستكي ظهره.  

))( يف ديوان اأبي حية: )على اأخرى(. يف ال�سمط: )على �ساقني..... على ما ينبت ال�سجر(. يف املو�سح: )على رجلني 

متئداً(. يف اخلزانة و�رشح �سواهد املغني وبهجة املجال�ض: )على رجلي معتدًل(.

الأغاين  الأبيات يف  اإليه.  ومنقطعًا  له  �ساحبًا  كان  وقد  اخلالفة،  بتوليه  يزيد  بن  الوليد  مهنئًا  الأبيات  هذه  يزيد  قال   )((

)/))-)) وكذلك )، 2، 2)، 20، )2 يف الأغاين )/)). ويف رغبة الآمل 0)، ))، 2)، ))، ))، ))، 
6)، ))، ))، ))، 20، )2، )2، )2، )2، )2، 0). والأبيات )، 2، )2، )2، )2، ))، )) يف جتريد 
الأغاين الق�سم الأول 2/))). والأبيات جميعها عدا ))2-22( يف خمتار الأغاين ))/202، )20، ونزهة الأب�سار 

)/))2، ))2 والبيتان 20، )2 يف احليوان )/)22. 
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الـــِعـــيـــِر فــــي  تـــلـــك  ـــَمـــى  ـــْي ـــَل �ـــشُ �شيري))(1  اأو  ــــِك  اأ�ــــشــــاألْ ــي  ــف ق

ــــــــاأِْوي تَ لــــم  ــــِت  ــــْن ِب مــــا  اإذا  مغموِر)2(2  ـــقـــلـــب  ال ــــبِّ  ِلــــ�ــــشَ

ــد ــه ــع ت ـــــــم  ول بــــانــــت  وقـــــــد  َمـــــــَهـــــــاٌة فــــــي َمــــــهــــــاً ُحـــــــوِر3 

ـــ ــح ال ُحـــــُمـــــول  الآل  وفـــــي  كالَقراِقيِر))(4  ــــى  ــــزه تُ يِّ 

ـــــ ــــْن ِم وتـــــبـــــدو  ـــــهـــــا  ـــــواري ي ماديِر))(5  كال�شَّ اآٌل  ــــــه 

ـــ ــي ف ـــطـــفـــو  ت حـــيـــن  وتـــطـــفـــو  المواقيِر))( 6  ـــِل  ـــْخ ـــنَّ ـــال ك ــــه  ـ

�ــشــلــمــى ــــن  م لَقــــــْيــــــُت  ـــد  ـــق ل التناكيِر)6(7  ـــــَح  ـــــاري ـــــب ت

ــي ــب ــل ق لــــهــــا  ـــي  ـــن ـــي ع دعـــــــت  ـــــــاُب الــــمــــقــــاديــــِر8  ـــــــب ـــــــش واأ�

ــٌب ــي ــش � بــــه  ـــــــْن  َم اإْن  ومــــــا  بـــــمـــــعـــــذوِر9  يــــ�ــــشــــبــــو  اإذا 

اأطـــــــالٍل ــــُم  ــــش ر� ــى  ــم ــل ــش ــ� ل بالموِر))(10  ـــــُح  ي ـــــرِّ ال ــا  ــه ــت ــف ع

ــــرَب ــــت ال ـــُل  ـــخ ـــن ت خـــــريـــــٌق  ـــــِر))(11  ـــــي ـــــش ـــــا� بـــــــاأذيـــــــال الأع

�شلمى نـــــاأت  اإذ  ـــضْ  ـــ� ـــاأوِح ف دوِر12  مــــــن  الـــــــــــــدوِر  بـــتـــلـــك 

ـــ ــي ــِب ال قـــانـــ�ـــشـــاِت  ـــي  ـــاأرم ـــش � ِبُع�ْشبوِر))(13  ـــُت  ِعـــ�ـــشْ اإْن  ـــد  ـ

))(  يف جتريد الأغاين: )قفي اأخربك(. يف رغبة الآمل: )قفي اإن �سئت(.

)2( يف الأغاين: )اإذا ما اأنت مل ترثي(. وقد ثبتت الياء مع اجلازم يف الروايتني؛ وكان حقها اأن حتذف.

ال�رشاب  فاأما  ال�سخو�ض ويزهاها؛  يرفع  ال�سماء والأر�ض،  الذي يكون �سحى كاملاء بني  ال�رشاب، وقيل: هو  ))( الآل: 

فهو الذي يكون ن�سف النهار كاأنه ماء جار. فالآل من ال�سحى اإىل زوال ال�سم�ض، وال�رشاب بعد الزوال اإىل الع�رش. 

القراقري: ال�سفن العظيمة اأو الطويلة.

))( ال�سمادير: الأ�سياء التي ترتاءى لالإن�سان من �سعف ب�رشه عند ال�سكر من ال�رشاب وغ�سي النعا�ض والدوار.

))( املواقري: جمع ميقار؛ والنخلة امليقار: التي عليها حمل ثقيل.

)6( التباريح: ال�سدائد، وهو من اجلموع التي ل مفرد لها. التناكري: الأمور املنكرة.

))( املور: الغبار املرتدد، اأو تراب تثريه الريح. 

))( اخلريق: الريح ال�سديدة الهبوب.

))( الع�سبور: الناقة ال�سديدة.
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ـــَجـــْوَجـــاٍة �ـــشَ الــعــيــ�ــض  مــــن  بالكوِر))(14  الـــنِّـــ�ـــشـــع  طــــواهــــا 

ــهــا ــن م َحــــــَقــــــٌب  ـــــا  م اإذا  بت�شديِر)2(15  َقــــــــــَرنَّــــــــــاُه 

ت فــــارَقــــدَّ ــَض  ــ� ــي ــع ال ـــا  ـــرن زج وت�شميِر))(16  ــــاٍف  ــــش ــــ� ــــاإع ب

ـــــــــٍن يْ
اأَ عـــلـــى  تـــقـــا�ـــشـــيـــهـــا  وتهجير))(17  ـــــــــــــــــاإدلٍج  ب

الآُل ـــَب  ـــْو�ـــشَ اْعـــ�ـــشَ مـــا  اإذا  ـــــوِر))(18  ـــــُق ـــــال ومـــــــال الـــــظـــــلُّ ب

الــ�ــشــمــ�ــَض ــي  ــق ــتَّ ت ـــــــــْت  َوَراَح ــــوِر19  ــــُع ــــال ك ــــــوِم  ــــــق ال مــــطــــايــــا   

ــُح ــب ــ�ــش ال يُــفــ�ــشــَح  اأن  ـــــى  اإل ـــر20  ـــي ـــاف ـــ�ـــش ـــع بـــــــاأ�ـــــــشـــــــواِت ال

ــمــ�ــَض ــ�ــش ال نـُـــْتــــِبــــُع  خـــرجـــنـــا  ــــــِر21  ــــــقــــــواري ــــــاً كــــــال ــــــون ــــــي ع

اأحــــــو �ــــــشــــــادٌن  ــــا  ــــن ــــي وف اليعافيِر)6(22  حــــــور  مـــــن  ُر 

الـــَقـــْر الــــولــــيــــَد  لــــتَــــْعــــتَــــاَم  والخيِر))(23  ــــوِد  ــــج ال اأهـــــــَل  م 

ـــــْزَل ـــــبُ ال ـــــُب  ـــــَه يَ كــــريــــٌم  الجراجيِر))(24  الـــــُخـــــور  ــــع  م

الرْحل.  به  ُي�سدُّ  مفتول  �َسرْيٌ  الن�سع:  الظهر.  الطويلة  وقيل:  الرجلني،  الطويلة  وقيل:  جّداً،  الطويلة  ال�سجوجاه:   )((

الك�سور: الرحل.

)2( يف رغبة الآمل: )اإذا ما حقب جال(.

احلقب: حبل ي�سد به الرحل يف بطن البعري مما يلي ثيله )وعاء ق�سيب البعري( لئال يوؤذيه الت�سدير اأو يجتذبه الت�سدير   

فيقدمه. الت�سدير: احلزام؛ وهو يف �سدر البعري، واحلقب عند الثيل.

))( يف رغبة الآمل: )نقا�سيها(.

الإرقاد: �رشعة ال�سري. الإع�ساف: الإ�رشاع يف ال�سري. الت�سمري: اجلد يف الأمر والجتهاد فيه.  

))( الإدلج: ال�سري يف الليل. التهجري: ال�سري يف الهاجرة.

))( اع�سو�سب: ا�ستد. القور: جمع قارة وهو املنقطع من اجلبال اأو ال�سخرة العظيمة.

)6( اليعافري: الظباء؛ واحدها يعفور.

))( اعتام: اختار وا�سطفى؛ يريد: تق�سد اإليه خمتارة له. 

يف رغبة الآمل: )لنعتام(.  

))( البْزل: بزل البعري يبزل بزوًل: فطر نابه؛ اأي ان�سق، فهو بازل ذكراً كان اأو اأنثى، وذلك يف ال�سنة التا�سعة. اخلور: النوق 

الغزيرة اللنب. اجلراجري: الكرام من الإبل.
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ـــهـــا ـــْزجـــي تُ ـــن  ـــي ح تـــــراعـــــى  كالمزامير))(25  ــــــــاً  ــــــــِويَّ َه

ــيـــُب الـــنِـّ ـــــت  جـــــاوب كـــمـــا  ـــــوِر)2(26  ـــــخ ــــِج ال ــــُل ــــُخ ِربـَــــــــاع ال

ــــ ـــم الأح ــــَب  ــــذه ال ويـــعـــطـــي  ـــِر27  ـــي ـــاط ـــن ـــق ـــال ـــــــــــــــاً ب ــــــر َوْزن ـ

ـــا ـــدن ـــم ـــاأح ف بَــــــَلــــــْونَــــــاه  ـــوِر28  ـــش ـــ� ـــي ــــٍر وم ـــــي ُعــــ�ــــشْ ـــــه ف ـ

والــُعــْنــ�ــشـــ ــــوِد  ــــع ال كــــريــــُم  ـــــــر َغـــــــْمـــــــٌر غـــــيـــــُر مـــــنـــــزوِر29 

الــغــايــا ــــــى  اإل ـــق  ـــْب ـــشَّ ـــ� ال ــــه  ل الـــمـــ�ـــشـــامـــيـــِر30  ـــــمِّ  �ـــــشَ ـــــي  ف ت 

ـــقَّ ـــح ال ــــُح  يُــــو�ــــشِ اإمــــــــــاٌم  ــــــــوِر31  ــــــــــُه نـــــــــــــوٌر عـــــلـــــى ن ل

ودٍّ اأخــــــــي  ـــــن  م ـــــاٌل  ـــــق م بـــحـــفـــظ الــــ�ــــشــــدق مــــــاأثــــــوِر32 

واإخــــــال�ــــــضٍ  ـــــاٍم  ـــــك ـــــاإح ب ــــــٍم وتـــــحـــــبـــــيـــــِر33  ــــــي ــــــه ــــــف وت

ـ 7 ـ

]الهزج[ وقال اأي�سًا))(:  

الـــِفـــْتـــيـــاِن ــــَع  م ــــــــُدو  اأْغ ــــــْد  وَق  1)((
ـــــرِّ ــــــ ـــــثَّ بـــــالـــــمـــــْنـــــَجـــــِرِد ال

كـــالـــتـــابـــوِت ــــْركــــِة  ــــِب ال وذي   2)((
ـــــرِّ ـــــَق ـــــال والـــــــَمـــــــْحـــــــِزِم ك

ـــِح ـــْل ـــِم كـــال ــــبـَـــٌة  قــــا�ــــشِ ـــي  ـــع م  3)6(
رِّ ـــــــذَّ ـــــــال ـــــي َمـــــْتـــــنـَــــْيـــــِه ك ف

ـــَة ـــْربَ ـــ�ـــش ال ـــُف  اأعـــتَـــ�ـــشِ وقـــــد  ــــر4ِّ  ــــشَّ ــــ� ـــــن ال ـــــنَ تَـــــْثـــــِنـــــي �ـــــشَ

))( الَهوّي: الدوي يف الأذن.

)2( النيب: الإبل. الرباع: جمع ربع )ب�سم ففتح( وهو ما ولد من الإبل يف اأول النتاج. اخللوج: الناقة الكثرية اللنب التي 

حتن اإىل ولدها.

اللغة  تهذيب  ويف  عزو،  دون  من  الل�سان  يف  الأوىل  والثالثة   ،(( الوح�سيات  ويف   2((/( احليوان  يف  الأبيات   )((

))/))2 والأول يف اأمايل ابن ال�سجري )/2).
.)ِّ ))( يف اأمايل ال�سجري: )املحتنك الرث(. يف الل�سان: )املنجرد الرثَّ

والرثَّ يف اخليل: املعتدل الأع�ساء، يقال �سحاب ثر للكثري املاء؛ وا�ستعاروه للفر�ض الكثري اجلري.  

))( الرِبكة: ال�سدر. القر: مركب للرحال بني الرجل وال�رشج. املحزم: مو�سع احلزام.

)6( القا�سبة: ال�سيف القا�سب، وجعله كامللح يف بيا�سه.
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 ـ 8 ـ

]المن�سرح[ وقال اأي�سًا))(:  

ــِدُك الــ�ــشَّ ــــوؤاُدَك  ف �شلمى  ين�ض  لــم  ُمْحتَِنُك؟)2( 1  واأنـــت  بُو  تَ�شْ وكيف 

ــْد ــَق ــــداً َهـــــَواَك لَ ــا واح ــو كـــان م ُم�ْشتََرُك))(2 ل هــواك  لكن  ــْرَت  ــشَ ــ� اأْق

َعَجباً! وا�شتنَكَرْت:  �َشْلمى  تقوُل  ــُك؟!3  ــَه ــتَ ــْن مــا بــــاُل اأ�ــشــيــاَء مــنــك تُ

ـــٍف اأَ�ـــشَ ومـــن  ـــٍة  ـــْرَح تَ ــن  م فقلت  َهَلُكوا))(4  ومــالــٍك  عـــوٍف  اأبـــنـــاُء 

ــْت  فــانــَخــَرَق
َّ
ــجــاجــاً عــلــي ــوا ِف ــلَّ تَرُكوا))(5 خ َمـــْن  ُهــنَّ  ــدَّ �ــشَ ي�شتطع  لــم 

ـ 9 ـ

]الهزج[  قال اأي�سًا)6(:  

ــــــِرٍق �ــــشــــاٍف ــــــ�ــــــشْ ـــــْلـــــِم))(بـــــوجـــــٍه ُم ـــــِر الـــــظَّ ـــــائ ـــــٍر ن ـــــغ وث

ـ 10 ـ

]الوافر[  قال))(:  

))( الأبيات يف كتاب املنازل والديار 2/))2 وقد اأوردها م�سنف لباب الآداب: )0) مع اتفاق يف الرواية والرتتيب، 

وهي من نادر ال�سعر يف الرثاء املبدوء بالغزل، انظر املنازل والديار: ))).

)2( ال�سدك: املولع بال�سيء؛ قال يف الل�سان: هي لغة طائية. املحتنك: الرجل العاقل.

))( ما: زائدة.

))( ترحة: الرتح: نقي�ض الفرح. والرتحة املرة الواحدة.

عب الوا�سع بني جبلني. ))( فجاجًا: جمع فج؛ والفج هو الطريق الوا�سع بني جبلني، وقيل: هو ال�سِّ

)6( البيت ورد يف الل�سان والتاج: )ظلم(، ويف الكنز اللغوي يف الل�سن العربي: ))).

ْلِم(. ِ الظَّ ))( يف الكنز اللغوي: )َنريِّ

رقة  الظْلم  وقيل:  ال�سيف.  كِفِرند  البيا�ض  �سدة  من  نِّ  ال�سِّ عظم  داخل  كال�سواد  وهو  وبريقها،  الأ�سنان  ماء  الظلم:   

الأ�سنان و�سدة بيا�سها.

))( كان يزيد منقطعًا اإىل الوليد بن يزيد يف حياة اأبيه، مت�ساًل به ل يفارقه، فلما اأف�ست اخلالفة اإىل ه�سام اأتاه يزيد مهنئًا 

بني  يزيد  َمَثَل  متدحه؛  وال�سعراء  عليه،  تثني  اخلطباء  وقامت  الوفود،  اإليه  وو�سلت  املجل�ض  به  ا�ستقر  فلما  باخلالفة، 

اإىل  فخرج  باإخراجه،  واأمر  ْده.  واأَْن�سِ فامدحه  بالوليد  عليك  وقال:  له،  ياأذن  فلم  الإن�ساد،  يف  فا�ستاأذنه  ال�سماطني 

الطائف، فقال يذكر ما فعله ه�سام به.
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ــَدْدنــا �ــشَ ــا  وم ــدُّ  تَــ�ــشُ �شلمى  اأرى  ــــــا))(1  ــا اأردن ــنَّ وغـــيـــَر �ـــشـــدوِدهـــا ك

علينا ــا  ــه ــِل ــائ ــن ب ـــْت  ـــَل ـــِخ بَ ــد  ــق ل ــا َحـــَمـــْدنـــا2  ــه ــل ــائ ــن ـــــادت ب ــــو ج ول

واأم�شت ــدت  وع بما  نَّْت  �شَ وقــد  عهدنا)2(3  ــا  عــمَّ ــا  ــَده ــه ع ــر  ـــ ــيِّ ــغ تُ

�شلمى ــُت  ــي لق بــمــا  عــلــمــْت  ولـــو  ـــَم مــــا وجـــدنـــا4  ـــل ـــع ــي وت ــرن ــب ــخ ــت ف

منا الــــــدار  ــي  ــائ ــن ت ــى  ــل ع تـُـــِلــــمُّ  َرَقْدنا))(5  اإذا  ــاُل  ــخــي ال فيُ�شهرنا 

ــا ــن ــي ول ــــا  لــــمَّ ــــا  ــــن اأن ــــر  ت األـــــــم  �شَدْدنا))(6  ــْت  ــَوَه َف ــْت  َق ــرِّ ُخ اأمــــوراً 

عليهم وهـــى  حــيــن  ــَق  ــْت ــَف ال ــا  ــن راأي رفاأنا))(7  ـــْدٍع  ـــشَ � مــثــلــه  مــن  ـــم  وك

يليها مـــن  ــَة  ــه ــري ــك ال ـــاب  ه اإذا  عمدنا8  لــهــا  ــوُب  ــي ــه ال ــا  ــه ــم ــَظ واأع  

كــلــيــاًل تــــركــــنــــاه  ــــــاٍر  ــــــبَّ وج ــــا9  ــــن ـــــــاٍغ اأزل ـــٍة ط ـــن ـــت ـــــِد ف ـــــائ وق

فـــاإنَّـــا مـــواطـــنَـــنَـــا  ــوا  ــ�ــش ــن ت ـــال  ف ــا10  ــدن ُع الــــُجــــْرِم  ــــل  اأه ـــاد  ع مـــا  اإذا 

َجبَْرنا من  مكا�ِشُر  ْت  ِهي�شَ ومــا  َهَدْدنا)6(11  مــن  م�شيبة  ــَرْت  ــِب ُج ول 

ــامــاً ــ�ــشَ ِه ــي  ــنِّ ع ــلــٌغ  مــب ــــْن  َم األ  بَـــُعـــدنـــا12  ول  ــــالُء  ــــب ال ـــا  ـــنَّ م فـــمـــا 

ي نُْف�شِ الــخــلــفــاء  ـــى  اإل كــنــا  ومـــا  ــا13  ــهــدن ــشَ � اإن  ـــــر  ـــــوؤَخَّ نُ كــنــا  ول 

جــــزاٌء ــا  ــن ل بــالــبــالء  ـــك  ي األـــــم  ــْدنــا14  ُحــ�ــشِ اأم  بــالــمــحــا�ــشــن  فــنــجــزى 

ـــرون حــّقــاً ي ـــا15 وقـــد كـــان الــمــلــوك  ـــدن َوَف اإن  فــــنُــــْكــــَرُم  ـــا  ـــدن ـــواف ل

الأبيات يف الأغاين )/))-))، وخمتار الأغاين ))/))) ونزهة الأب�سار )/))6-2)2.  

))( ت�سد: تعر�ض.

)2( �سنت: بخلت.

))( تلم: تزور اأحيانا على غري مواظبة.

))( خرقت: خرق الرجل اإذا بقي متحرياً من همٍّ اأو �سدة.

ه، والفتق: ان�سقاق الع�سا، ووقوع احلرب بني اجلماعة، وت�سدع الكلمة. ))( الفتق: خالف الرتق، فتقه َفْتقًا؛ اأي: �َسقَّ

)6( ها�ض ال�سيء: ك�رشه.
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ـــواًل ط اأزمــــانــــاً  ــض  ــا� ــن ال ــا  ــن ــي ول وُقدنا))(16  ــاهــم  ــنَ ــشْ َوُد� و�ُش�ْشناهم 

اأ�شبى كيف  َولَــْدنــا  مــن  تــر  األـــم  َقعْدنا)2(17  ـــُم  ـــِه ِب ومــــا  ــا  ــن ــي ــب ــش واأ�

�ــشــمــاًء ــــاه  ــــْدن َولَ ــمــن  ل ــون  ــك ن َرَعــــْدنــــا18  ــا  ــن ــُل ــاي ــخ م �ــشــيــمــت  اإذا 

اإلينا اأ�ــشــدى  ــد  ق ــــوك  اأب ـــان  وك ــــه �ــشــعــدنــا19  ـــــــرِه وب ـــيـــَمـــَة اأم َجـــ�ـــشِ

كــانــوا الــخــلــفــاء  اأول  ــك  ــذل ك ــا بـــهـــُم َجــــَدْدنــــا20  ــم وا ك ــا َجـــــــدُّ ــن ب

ــا ــنــون ب وُهــــــُم  ـــــا  ـــــاوؤن اآب ُهـــــُم  ــا21  ــن ــْل ــِب ـــهـــُم ُج ـــوا كــمــا ل ـــل ـــِب لــنــا ُج

بغانا ـــْن  َم ــداوِة  ــع ــال ب ـــِوي  ـــْك ونَ ــــــا22  ـــِعـــد بـــالـــمـــودة مـــن َوِدْدن ونـُــ�ـــشْ

علينا لــ�ــشــائــلــنــا  ـــاً  ـــّق ح ــــرى  ن ــا23  ــدن وع اإن  ونـُــــْجـــــِزل  ــوه  ــب ــْح ــن ف

مــنَّــا ونـــــراه  جـــارنـــا  ــُن  ــم ــشْ ــ� ونَ رفـــدنـــا24  اإن  ـــِزل  ـــج ـــنُ ف فــــنــــرِفــــُده 

ــاًل م الــمــجــد  دون  ــدُّ  ــتَ ــْع ن ـــا  وم ـــا25  ـــدن اأف ـــمـــكـــُرمـــٍة  ب ـــى  ـــَل ـــْغ يُ اإذا 

كـــرام ـــــا  اأن مــجــدنــا  واأتــــَلــــد  ــــــا))(26  ــه ُذْدن ــة عــن ــدِّ الــمــ�ــشــرفــيَّ ــح ب

ـ 11 ـ

]الكامل[  قال))(:  

مــــاأثــــورًة ـــًة  ـــال ـــق م تـُــــْبـــــِديـَــــنَّ  اإدراَكَها))(ل  ْت  َم�شَ اإِذا  تَ�شتَطيُع  ل 

ـ 1 ـ

]الوافر[  ومما ين�سب اإلى يزيد بن �سبة)6(:  

))(  يف نزهة الأب�سار: )و�سدناهم و�س�سناهم وقدنا(.

)2( اأ�سبى الرجل: ولد له ولد ذكي.

))( امل�رشفية: ال�سيوف املن�سوبة اإىل امل�سارف: قرى من اأر�ض اليمن.

))( التذكرة احلمدونية )/0) ويف البيان والتبيني )/226، جمموعة املعاين: )).

))( جمموعة املعاين: )مقالة م�سهورة(.

الثانية  الفزاري، ون�سب يف  الربيع بن �سبع  اإىل   20(/( �سيبويه مرتني؛ ن�سب يف الأوىل  البيت يف كتاب  )6( ورد هذا 

)62/2)( اإىل يزيد بن �سبة الثقفي. ون�سبه الأعلم ال�سنتمري يف املرتني )/06)، ))2 اإىل الربيع بن �سبع الفزاري. 
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ــاً عــام مــئــتــيــن  ــفــتــى  ال ــض  ــا� ع اإذا  ــاُء1  ــتَ ــَف وال ُة  ــرَّ ــشَ ــ� ــَم ال اأَْوَدى  َفـــَقـــْد 

*****

وهو كذلك يف الأ�سول لبن ال�رشاج )/06)، والقت�ساب )/)))، واحللل: ))، و�رشح املف�سل 6/)2، )2، 

وخزانة الأدب )/)))، والت�رشيع على التو�سيح 2/))2، والدرر اللوامع )/0)2، و�سواهد العيني )/)6. والبيت 

من دون عزو يف املقت�سب 66/2)، وجمال�ض ثعلب )/))2، و�رشح اأبيات �سيبويه لأبي جعفر النحا�ض ))، واملقت�سد 

اأن  )/)6. ويغلب  )/))2، والأ�سموين  )2)، وهمع الهوامع  2/)))، و�رشح ابن ه�سام للجمل  على الإي�ساح 

ال�سج�ستاين يف املعمرين والو�سايا �ض). وميكن  اأبو حامت  الفزاري من ق�سيدة ذكرها  للربيع بن �سبع  البيت  يكون 

تف�سري اخلالف يف ن�سبة هذا البيت على اأنها من اإقحام الن�ساخ وال�رشاح، واحتمال اأن يكون �سيبويه �سمع هذا البيت 

من الرواة مرتني، واأخذه منهم يف كل مرة من�سوبًا لقائل غري الذي ن�سب له املرة الأوىل، ومما يرجح هذا الحتمال اأن 

رواية البيت وردت يف املرة الثانية 62/2)/   )ذهب( بدًل من )اأَْوَدى(؛ انظر: الكتاب ل�سيبويه)/)20، 62/2) 

واملقت�سب66/2) والأ�سول يف النحو لبن ال�رشاج)/2)). وقد ذكر حممد بن يو�سف بن ال�سريايف »اأن خالف 

الإن�ساد.، ل ينبغي اأن ين�سبه اأحد اإىل ا�سطراب �سيبويه، واإمنا الرواية تختلف يف الإن�ساد..«؛ انظر: �رشح اأبيات �سيبويه 

2/))). ومعنى هذا اأن �سيبويه �سمع البيت )اإذا عا�ض...( من الرواة مرتني، وروايته ون�سبته يف كل مرة خمتلفة عن 
الأخرى.

الأدب  املف�سل وخزانة  ثعلب و�رشح  )امل�رَشة(. ويف جمال�ض  بدًل من  )الب�سا�سة(  الكتاب:  اأدب  القت�ساب �رشح  يف   

والعيني: )اللذاذة( بدًل من )امل�رَشَّة(. ويف خزانة الأدب )ت�سعني( بدًل من )مئتني(؛ انظر ما �سبق نقاًل عن: �سواهد 

ال�سعراء املخ�رشمني يف الرتاث النحوي توثيق ودرا�سة: 6)، )).
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رابعاً: الثقفيون المجهولون

واأ�شعارهم
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ابن اأبي العنب�ض الثقفي))(

]مجزوء الكامل[  قال يرثي حفيده)2(:  

ــِب ــري ــغ ال ـــِر  ـــْب ـــَق ال ـــا �ــشــاحــَب  ي الَكِثيِب))(1  َطـــــَرِف  ــن  م ــاِم  ــ�ــش ــال ب

ـــَفـــائـــٍح �ـــشَ ـــَن  ـــي ب ـــِب  ـــْع ـــ�ـــشِّ ـــال ب بالَْجنُوِب))(2  ـــُف  ـــشَّ ـــَر� تُ ـــمٍّ  �ـــشُ

اأَنـــيـــنَـــُه ـــُت  ـــْع ـــم ـــشَ � اإِْن  مــــا  المغيِب))(3  ـــَد  ـــن ع ــــــــــــَداَءُه  وِن

ــــُه ــــبَّ ِط اأطـــــلـــــُب  اأقـــــبـــــْلـــــُت  بالطِبيِب)6(4  ــُل  ــشِ ــ� ــْع يُ ـــْوُت  ـــم وال

ـــى َج ـــدُّ ال ـــِدُل  ـــشَ ـــ� ـــْن ُم ـــُل  ـــلـــي وال ـــروِب5  ـــُغ ـــاِن مـــن ال ـــن ـــِج ـــضُ ال ـــ� َوح

ـــــٌة ـــــْوَع لَ ـــــَك  ـــــذل ِل َهـــــاَجـــــْت  ــِب6  ــي ب ــدَّ ـــْدِر ظــــاهــــَرُة ال ـــشَّ ـــ�  فـــي ال

*****

ابن الدمينة الثقفي))(

]الوافر[  ين�سب اإلى ابن الدمينة))(:  

))( مل اأعرث له على ترجمة، وقد رثى حفيده الذي كان ب�سحبته يف احلج بهذه الأبيات، ومل اأجد له �سوى موقفه مع حفيده 

فيما ذكره عنه �ساحب م�سارع الع�ساق 2/)))، 0)).

مَة تندب يزيد بن عبد امللك مبرثية رثته بها،  ثنا من راأى �َسالَّ )2( قال الأ�سفهاين: »قال اإ�سحاق وحدثني اجلمحي، قال: حدَّ

فما �سمع ال�سامعون ب�سيء اأح�سن من ذلك ول اأ�سجى، ولقد اأبكت العيون، واأحرقت القلوب، واأفتنت الأ�سماع«، 

وذكر الأبيات. وذكر اأبو الفرج اأن ال�سعر لرجل من العرب كان قد خرج بابٍن له من احلجاز اإىل ال�سام؛ ب�سبب امراأٍة 

َد بحبها، فلما فقدها؛ مر�ض بال�سام و�سني، فمات ودفن بها، كذا ذكر ابن الكلبي، وخربه  َهِوَيَها وخاف اأن يف�سُ

. انظر، الأغاين: )/))2. مِة الَق�ضِّ ُيْكَتُب عقب اأخبار �َسالَّ

الأبيات عند ال�رشاج القاري يف م�سارع الع�ساق 0/2)) لبن اأبي العنب�ض الثقفي، والأبيات من دون عزو، ))، 2،   

)، )( يف الأغاين )/))2.
))( يف الأغاين: )يف طرف(.

))(  يف الأغاين: )بال�سام بني(.

))( يف الأغاين: )ملَّا..... وبكاَءُه(.

)6( يف الأغاين: )واملوت يع�سل(.

))( مل اأهتد اإىل ترجمة له، واأرجح اأن يكون ال�سم حتريفًا عن ابن الذئبة الثقفي.

بن  لأحيحة  واملاأمول  والأمل   (( الأ�سمعيات:  يف  وهما  الثقفي.  الدمينة  لبن   2((/( الأخبار  عيون  يف  البيتان   )((

اجُلاَلح: )). ويف البخالء: )6) لبن الذئبة الثقفي بزيادة بيت ثالث. والبيت الأول يف الأزمنة والأمكنة )/)2 من 
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َحتَّى َهَواِت  ال�شَّ في  الِْعْر�َض  اأََطْعُت  َعْبِد))(1  َعــْبــَد  ــيــفــاً  َعــ�ــشِ ــي  ــن ــادت اأع

ــاً ــْذق َعِ ــُت  ــْع ِب ـــْد  َق جــْئــتُــَهــا  ــا  م اإذا  ي)2(2  تَُفدِّ اأو  ــُل  ــبِّ ــق ت اأَْو  تـُــَعـــاِنـــُق 

***** 

نِّبة الثقفي))( ابن الدِّ

]الطويل[  قال))(  

ُعــَراَمــِتــي ــاُف  ــَخ تُ ــي  اأَنِـّ تعَلموا  الَك�ْشِر))(األَـــْم  على  تليُن  ل  َقنَاِتي  واأن 

*****

د الثقفي ابن ُرَوي�شِ

]الطويل[  قال)6(:  

ــًة ــيَّ ــِن ــثَ بَ ـــًة  ـــَط ـــْن ِح ل  ـــهـــا  ـــتُ ـــْل ـــاأَْدَخ ُحْرَفا))(ف ول  البيوِت  ــراَف  اأط تُقاِبُل 

*****

دون عزو. وقد �سبق تخريج هذين البيتني يف �سعر من�سوب اإىل ابن الذئبة الثقفي.

))( يف البخالء: )عند عبد(.

)2( يف الأمل واملاأمول: )تقبِّل اأو تعانق(.

))( يبدو اأن هناك ت�سابهًا يف الأ�سماء بني ابن الذئبة وابن الدنبة، ورمبا وقع الت�سحيف يف ال�سم لت�سابه الر�سم؛ فهل هو 

�ساعر واحد هو ابن الذئبة اأم هما �ساعران؟ الذي يبدو يل اأنه �ساعر واحد؛ وهو ابن الذئبة الثقفي.

))( ن�سب البيت اإىل ابن الدنبة يف الل�سان )عرم(. وورد مع خم�سة اأبيات اأخرى يف: الب�سائر والذخائر )/0)) من دون 

عزو. ون�سب اإىل وعلة اجلرمي يف احلما�سة الب�رشية )/62، )). واإىل احلارث بن وعلة اجلرمي مع بيتني اآخرين يف 

حما�سة القر�سي: )2). ومع ثالثة اأبيات يف الزهرة 0/2)6. ولبن الذئبة الثقفي يف جمال�ض ثعلب: ))).

هم و�سدُتهم وكرثُتُهم، وعرم )هنا( مبعنى: ال�سدة. ))( ُعرام اجلي�ض: َحدُّ

)6( ل�سان العرب )بثن(.

اأو حبٌة ُمَدْحَرَجٌة. وقال: بثنيَّة من�سوبة اإىل قرية بال�سام بني دم�سق  َبَثِنيَُّة ال�سام ِحْنَطٌة  ))( قال ابن منظور: »قال الغنوي: 

واأْذِرَعات«.
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ابن واب�شة الثقفي

]الطويل[ قال))(:  

ــنــي ـــُم اأَنَّ ـــَل ــالــي واأَْع ــْم َم ــُه َقبِلي1 اأُِهـــيـــُن لَ َمــْن  �شيرَة  الأعــــداَء  ــُه  ــاأُوِرثُ ــش �

يَنُوبُُهم فيما  ــيـَـاُف  �ــشْ الأَ ــَد  َوَج ــا  َوَم ِمْثِلي2  َفتًَى  تَاء  ال�شِّ اأَزمـــاِت  ِعْنَد  لَُهْم 

***** 

اأبو الأ�شرا�ض الثقفي)2(

*****

اأبو طليق الثقفي))(

]الطويل[  قال في رواية بن اإ�سحاق))(:  

دعــوتـَـنــا ــا  م اإذا  تــدعــونــي  ــك  ــت راأي نَْهِر))(1  على  ُم�ْشِبتين  يهود  دعـــاَء 

ِريَحُه �َشمَّ  َمــْن  اللَّوِن  َعْنَدِمّي  على  الخمِر)6(2  رائحُة  قال  يوَماً  النا�ض  من 

ثالثٌة اإل  اِث  الــُحــدَّ فــي  ــَر  ــْي َخ ول  ِلْلِقْدِر))(3  الأثـَــاِفـــيِّ  كــاأمــثَــاِل  �ــشــواٌء 

ُم�شِمعاً  كــان  رابــٌع  فيهم  كــان  ــاإن  ف ْدِر4  ال�شَّ �َشَجَن  له  بــاأ�ــشــواٍت  يُ�شلِّي   

*****

))( الأ�سباه والنظائر للخالديني 2/))2.

)2( ويقال: )اأبو �رشا�ض(. ذكره املرزباين يف معجم ال�سعراء ومل يورد له �سعراً: )).

))( مل اأجد له ترجمة، ومل اأعرف عنه اإل اأن ا�سمه عمرو بن حممد.

))( الأبيات يف معجم ال�سعراء: 2).

))( يف طبعة كرنكو: )دعوتني(.

)6( يف طبعة كرنكو: )ريحته(.

))( يف طبعة كرنكو: )�سوداء مثل الأثايف يف القدر(، وهو ت�سحيف اأخل بالوزن واملعنى.
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اأبو عقيل الثقفي))(

*****

اأبو عمرو الثقفي)2(

*****

اأبو مروان الثقفي))(

]مجزوء الخفيف[ قال))(:  

ــــِم ــــيَّ ــــتَ ُم ِلـــــَقـــــْلـــــٍب  َمـــــــــْن  ـــــــِم1  ـــــــعَّ ـــــــنَ ـــــــــــــَزاٍل ُم ـــــــــــــَغ ب

ــــْ ـــي ـــَل َع ــــــْرطــــــٍق  ُق فـــــي  َمـــــــرَّ  ـــــِم2  ـــــهَّ ـــــشَ ـــــ� ـــــــاٍن ُم ـــــــم ـــــــــــِه ي

ــــ ـــْم يَ الــــربــــيــــِع  بـــــاب  ـــــَن  ـــــْي بَ ِم3  ــــي وبــــــــــــاِب الـــــمـــــَخـــــرَّ ــــش �

ــــــــَرْر َم اإذا  ـــا  ـــن ـــي ـــش ر� ـــــد  ق ــــّلــــمــــي4  تـُـــ�ــــشَ اأن  بــــنــــا  ِت 

***** 

اأَْحاَلِفيٌّ ِمْن ثقيف

]الطويل[ قال))(:  

َدا ــجــدُّ ت اإل  بــكــُر  ــا  ي ُحــبُّــكــم  ــــى  اأَبَ َدا1  الُْم�َشهَّ ال�شليم  عيد  كما  عــيــاداً 

�شبابًة اإل  يــــزداُد  ل  الــقــلــُب  ول  ــَدا2  ــنَ اأَْف ــُض  ــراأ� ال اأ�شبَح  حتى  فديتَُك 

))( ذكره املرزباين يف من غلبت كنيته على ا�سمه من معجمه: )))، ومل يورد له �سعراً.

)2( ذكره املرزباين يف من غلبت كنيته على ا�سمه من معجمه: )))، ومل يورد له �سعراً.

))( مل اأعرث له على ترجمة.

م(. ))( معجم البلدان )املخرِّ

 اأبياتًا اأولها 
ٌّ

 ـ وهو كان نازًل بهم ـ جاِهلي
َّ
))( اأن�سد الَهَجِريُّ يف نوادره ِللَكِمد ـ وهو اأحاَليفٌّ من ثقيٍف ـ َيْرِثي ِذْئبًا الَفْهِمي

البيتني ال�سابقني.

البيتان يف معجم ال�سعراء: ))2.  
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]الب�سيط[  قال بع�ض ثقيف))(:  

ـــٍة ـــِزلَ ـــْن َم اأَيُّ  ثـَــِقـــيـــٍف  َدرُّ   ِ هلِلَّ والَْجبَِل1  ــضِ  الأَْر� �َشْهِل  بَْيَن  ِبَها  َحلُّوا 

رائــُدُهــْم الَعْي�ِض  طْيَب  تََخيَّر  َقــْوٌم  ِبالُْحَلِل2  الأَْر�ـــضَ  يُْلِحُفوَن  بَُحوا  فاأ�شْ

ِهّمتُُه الترحاَل  كانِت  َكَمْن  لَْي�ُشوا  ــْرتَــَحــِل3  َوُم حــلٍّ  على  ِبَعْي�ٍض  ــْث  ــِب اأْخ

***** 

الثقفي

ـ 1 ـ

]الوافر[ قال)2(:  

ــا َعــَلــْيــنـَـا ــَه ــِربُ ــ�ــشْ ــِر نَ ــْم ــُح َراِب))( ِقـــبَـــاُب ال ال�شِّ ـــاِل  ـــاإِْرَع ِب َونـَـْحــِمــُلــهــا 

 ـ 2 ـ

]الوافر[ قال))(:  

ــَظــْهــِر َغــْيــٍب ـــــُت ِب ــــــَراأُ َمـــْن َراأَيْ الُعيُوِب َواأَْج َذُوو  ــاِل  َج ــرِّ ال َعــْيــِب  َعــَلــى 

ـ 3 ـ

]الكامل[ قال ))(:  

))( الأبيات عند ابن النه�سلي القريواين يف املمتع يف �سنعة ال�سعر: ))) ووزنها خمتل، لكنها �سحيحة الوزن عند القايل 

الذي اأوردها وقال: اأن�سدنا الأخف�ض قال: اأن�سدنا اأحمد بن يحيى وحممد بن احل�سن. انظر: اأمايل القايل )/0).

)2( كتاب اجليم 2/)) )رعل(.

))( الرعل: �سدة الطعن، والإرعال: �رشعته و�سدته.

))( البيت من دون عزو يف: البيان والتبيني )/))، والتذكرة احلمدونية 2/))2، واحلما�سة املغربية 2/))2)، وكامل 

املربد )/)6))، وجمهرة الأمثال 66/2)، وزهر الأكم يف الأمثال واحلكم )/)22، والف�سول والغايات: ))2، 

وبهجة املجال�ض )/))). اأما يف متثال الأمثال 2/))) والو�ساطة بني املتنبي وخ�سومه؛ فقد عزا البيت لرجل من 

حا�سية  يف  امليمني  قال  ثقيف،  من  لرجل   (06 الالآيل:  �سمط  ويف   .2(( العرب:  وكتاب   (6 واملجتنى:  ثقيف، 

ال�سمط: ويظهر مما يف الأدباء )/)6) اأنه خلالد بن �سفوان.

))( كتاب اجليم 2/)) )رقب(. 
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ـــْعـــَدًة يـَــَزِنـــيَّـــًة ــِه �ـــشَ ــي ــــُت ف ــــَرْه اأَْرَقُب))( اأْك ــنـَـاٌن  �ــشِ يـَـْقــُدُمــَهــا  ــْمــراَء  �ــشَ

ـ 4 ـ

]الرجز[  قال )2(:  

َوجِّ ــــوَب  ــــنُ َوَج َوجٍّ   
َ
ـــْقـــي �ـــشَ يـــا   

)((
الثَّجِّ دراُك  ــٌث  ــي غ واحــتــلَّــه 

ـ 5 ـ

]الطويل[ قال))(:  

ــٍد ــَزاِئ ِب الحري�ِض  �َشْعُي  مــا  ــُة  ــام اأم اِئِر1  ِب�شَ ال�شعيِف  ــُز  ــْج َع ول  َفــِتــيــاًل 

�ِشنا ُروؤْ َم�َشاِقِط  من  َجِميعاً  َخَرْجنَا  ــامــِر2  ـــِن َع ـــُجـــوِد اب ــا ِب ــنَّ ــلــى ِثــَقــٍة ِم َع

ــبَــاِبــِه ــاِت ِب ــَج ــاِع ــنَّ ــا ال ــنَ ــْخ نَ ــا اأَ ــِر3 َفــَلــمَّ ــاِب ـــُن َج ــيُّ اب ــِرِب ــْث ــيَ ــي ال ــنِّ ـــَر َع ـــاأَخَّ تَ

َقــــاِدٍر ــُة  ــي ــِط َع �َشتْكِفيني  َوَقـــــاَل  َقاِهِر4  ِلْلَخْلِق  ــْوَم  ــيَ ال يَ�َشاُء  ــا  َم َعَلى 

َعامٍر ابن  الِعراََق  اأَْعَطى  الذي  فــاإنَّ  ــدِّ َمــَفــاِقــِري5  ــــو ِلــ�ــشَ ــي الــذي اأَْرُج ــَربِّ لَ

ــٍر ـــُن َجــاِب ــال اأَيْــــن ابْ ـــي ق ــا راآن الأَبَاِعِر))(6 َفــَلــمَّ راُب  �شِ َحنَّْت  َكَما  َوَحــنَّ 

ُه �َشْخ�شُ َغاَب  اإْذ  اهلِل  عبُد  َعَف  فاأَ�شْ َفاِغِر)6(7  الحر�ِض  ِمَن  لَْهَفاٍن  َحظِّ  َعَلى   

))( الأرقب: الغليظ. ال�سعدة: قناة م�ستوية. يزنيًَّة: قال ابن منظور: »قال ابن الكلبي: اإمنا �سميت الرماح يزنيَة لأن اأول من 

ُعِمَلْت له ذو َيَزن، وهو ملك من ملوك حمري«. انظر: الل�سان )يزن(.

)2( عند الزخم�رشي يف اجلبال والأمكنة واملياه: ))) والفائق يف غريب احلديث )/6)).

؛ لأنها اآخر غزاة اأوقع بها ر�سول اهلل  ))( وج: واد يف الطائف. قال الزخم�رشي: »واملراد غزاة حنني. وحنني واٍد ِقَبَل َوجٍّ

 على امل�رشكني«. انظر: الفائق ): 6)).
))( امل�ستجاد من فعالت الأجواد: )))، ولباب الآداب: ))).

))( يف لباب الآداب: )عراب( مكان )�رشاب(.

ه(. )6( يف لباب الآداب: )غاب َحطَّ
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 ـ 6 ـ

]الطويل[  قال الثقفي))(:  

ِبالِْحَمى َعــَراِمــ�ــَض  اأَتْــيـَـا�ــشــاً  اهلل  لحا  َوالَْغْدِر)2(  المَخانَِة  ِجْلَداَن  َوِجْلَداَن 

ـ 7 ـ

]الطويل[  قال ))(:  

كاِتٌم القلُب  مــا  الــَعــْيــنَــاِن  تـُـَخــبِّــُرنــي  ْزِر))(  ال�شَّ والنََّظِر  اِء  ِبالبَْغ�شَ َجنَّ  َوَما 

ـ 8 ـ

]ال�سريع[  قال ))(:  

ــــا ــــَه اإِنَّ تَــــــَهــــــا  ِدرَّ ـــوا  ـــبُ ـــِل ـــتَ ـــاْح ف الُعُروْق)6(  ـــاَء  َوِدَم الُحُظبَّى  ِري  تَ�شْ

*****

الثقفية 

]الكامل[ قالت))(:  

))( كتاب اجليم 2/2)2

ْحُلب.  )2( الَعْرَم�َض والِعْرَما�ُض: الطُّ

))( البيت للثقفي يف الو�ساطة بني املتنبي وخ�سومه: ))2 ومعاهد التن�سي�ض )/)2). ومن دون عزو يف الل�سان )جنن( 

َب اإىل ابن الرومي يف التبيان )/))2 وهو يف ديوان �سويد بن اأبي كاهل الي�سكري:  و�رشح نهج البالغة 20: 6). وُن�سِ

)2؛ ثم ا�ستدرك املحقق �ساكر العا�سور يف �سفحة )) فجعله �سمن ما ين�سب اإىل �سويد واإىل غريه من ال�سعراء، وقال: 
»بعد الفراغ من طبع ال�سعر وجدت اأن البيت يف القطعة ])[ من�سوب للثقفي يف معاهد التن�سي�ض، وفيه قال الثقفي«، 

ديوان �سويد بن اأبي كاهل الي�سكري: )).

ين(. ويف معاهد التن�سي�ض: )ول ُحبَّ بالبغ�ساء(. ))( يف ديوان �ُسَوْيد الي�سكري: )َتَخربَّ

))( كتاب اجليم )/2)2 )َحَظب(.

ْعها اأي يجمع ويحب�ض،  َّى اللنُب يف �رشَ َّاُة هي الناقة اأو البقرة اأو ال�ساة ُي�رشَ ْي؛ قال ابن منظور: »املُ�رشَ )6( ت�رشي: ِمْن ال�رشَّ

اإذا مل حتلبها اأيامًا حتى يجتمع اللنب يف �رشعها«. انظر الل�سان )�رشي(. احُلُظبَّى: الظهر. وقيل: ِعْرٌق يف الظهر.

))( كتاب اجليم )/))2 )َدَحى(.
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ــٍة ــاَع ــِل �ــشَ ــتَ ــا كـــانـُــوا لــمــْق ــم ــاأن �َشِبيِل))(1 وك ُكــلَّ  ــُح  ــري ال ــُه  ــْت َدَح َقــــَرداً 

*****

حفيُد ابِن اأبي الَعْنبَ�ِض الثقفي)2(

ـ 1 ـ

]الوافر[ قال))(:  

ي ــِن َجـــدِّ ــْي ــبَ ــِنــي غــــداَة ال ــُل ــاِئ ــِري1 يُــ�ــشَ ــْح ــِن نَ ــْي ــَع ــْت دمــــوُع ال ــلَّ ــــْد بَ َوَق

راً؟ ِم�شْ َذَكـــْرَت  بكيَت  ــَزٍع  َج اأَِمــْن  ِر2  ِم�شْ ذكـــُر  ــي  ِب ــا  وم ــْم!  ــَع نَ فــقــلــُت: 

ــي ــِف ــْل َخ ـــْفـــُت  َخـــلَّ ــي  ــت ــلَّ ِل لـــِكـــْن  ْبِري))( 3  �شَ الــيــوَم  َوَقـــلَّ  عيني  بـَـَكــْت 

يومي ـــاَن  َوَح َهــَلــْكــُت  اإن  ذا  فمن  ــــــِدي دائــــي َواأَْمــــــــِري4  يـُــَخـــبِّـــر وال

ــي ــَوائ ــي َه ــرِّي5 فــيــحــَفــَظ اأهــــُل مــكــَة ف َو�ــشُ ــي  ــِل ــْت َق اأَتَـــــْوا  ــوا  ــان ك واإن 

 ـ 2 ـ

]الكامل[  قال))(:  

ــابَــًة ــبَ ــهــُم يَــِحــنُّ �ــشَ ـــوا وكــلُّ ـــُل بــالــَحــَرْم1 َرَح وداري  ِمــ�ــشــٍر  اإلـــى  �ــشــوقــاً 

فَراُقنا حــاَن  غـــداَة  ــاَب  ــرك ال ليَت  ْم2  الَو�شَ َفــْوَق  مت  ُق�شِّ لحوماً  كانت 

َكْته.  وف وتلبد. دحته الريح: دفعته وَحرَّ ط من الوبر وال�سُّ ))( قرد: الَقَرُد ما متعَّ

)2( مل اأعرث له على ترجمة، ومل اأجد له �سوى هذه الأبيات. ويف م�سارع الع�ساق 2/))): »حج ابن اأبي العنب�ض الثقفي، 

فجاور ومعه ابن ابنه، واإىل جانبهم قوم من اآل اأبي احلكم جماورون، وكان الفتى يجل�ض جمل�سًا ي�رشف منه على جارية، 

فع�سقها، فاأر�سل اإليها، فاأجابته، فكان ياأتيها يتحدث اإليها، فلما اأراد جده الرحيل، جعل الفتى يبكي، فقال له جده: 

ما يبكيك يا بني، لعلك ذكرت م�رش؟ وكانوا من اأهل م�رش، فقال: نعم، واأن�ساأ يقول املقطوعة رقم ))( فلما خرجوا 

عن اأبيات مكة اأن�ساأ يقول املقطوعة رقم )2( ثم اإن الفتى اعتل، وا�ستدت علته، فلما وردوا اأطراف ال�سام مات فدفنه 

جده، ووجد عليه وجداً �سديداً ورثاه«.

))( م�سارع الع�ساق 2/))).

))( يف البيت خرم؛ والأ�سل اأن يكون )ولكن(.

))( م�سارع الع�ساق 2/))).
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َمِطيَُّهْم يُعملون  �ــشــراعــاً  ـــوا  راح اأَنَـــْم3  ـــْم  لَ ال�شبابِة  مــن  ـــتُّ  وب ُقــُدمــاً 

�شبيِلِهْم َد  َق�شْ يبُغون  لـَـُهــْم  طوبَى  الَحَكْم4  اأبــي  ِبِبْيِت  ُمْرتََهٌن  والقلُب   

***** 

رجل من ثقيف

ـ 1 ـ 

]الب�سيط[  قال رجل من ثقيف ))(:  

ــِدًل ــَج ــْن اَم ُم ــــَرَك الـــعـــوَّ ــا الـــذي تَ ــنَّ اأْحَجاِر)2( ِم بين  لحماً  الطْيُر  تنتابُُه   ً

ـ 2 ـ 

]الطويل[ قال رجل من ولد �سالم بن مالك الثقفي))(:  

اإِْذ َدَعْت اأَْجَرى ُدُموَعَك  ــَواِئــُح1 َويَْوُم اللَِّوى  �ــشَ الأََراِك  ـــْيِء  َف ــي  ِف ــُم  َحــَمــاِئ

بََكْت اإَِذا  ُموَع  الدُّ تُــْذِري  َما  َحَواِئُم  ـــوِع بـَــَواِئـــُح 2  ُم ـــدُّ ـــَراِر ال ـــشْ ـــاأَ� ــــنَّ ِب َوُه

*****

))( قاله رجل من ثقيف يوم العبالء – وهو من اأيام العرب – وقد قتل يف ذلك اليوم العوام بن خويلد والد الزبري بن العوام، 

قتله مرة بن معتب الثقفي.

البيت يف العقد الفريد لبن عبد ربه )/)22، واأيام اأبي عبيدة 2/))).   

)2( يف نهاية الأرب: جمندًل.

))( البيتان يف املوازنة 2/))). 
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عبد الرحمن بن اإ�شحاق الثقفي))(

***** 

عبد اهلل بن نمير بن ح�شو�شة الثقفي

]الطويل[ قال)2(:  

ــَرى َك لـَــْن تَ ــــدِّ ــْبــٍر ل َوَج ــزَّ ِبــ�ــشَ ــَع تَ ِعرا�َض الحمى اإحدى الليالي الغوابِر))(1 

الِحَمى ــِرِه  ــَذكُّ تَ ــْن  ِم ـــوؤاِدي  ف كـــاأنَّ  طائِر2  ريــ�ــُض  بــه  يَْهُفو  الحمى  ـــَل  واأه

*****  

فقيد ثقيف))(

ـ 1 ـ

]مجزوء الخفيف[ قال))(:  

))( هو عبد الرحمن بن اإ�سحاق بن احلارث، ويعرف بعباٍد القر�سي، ويقال الثقفي. ذكره ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�سق 

))/0))، ومل يورد له �سعراً. 
)2( له يف التذكرة احلمدونية 6/)6، ولعبد اهلل بن منري بن خر�سة الثقفي يف جمموعة املعاين: )))، ولل�سمة الق�سريي يف 

تزيني الأ�سواق: )6). وقد �سبق ن�سبة البيتني وترجيح الن�سبة يف �سعر حممد بن عبد اهلل النمريي، وبيان ما بني ال�سمني 

من حتريف وت�سحيف وا�سح.

))( يف جمموعة املعاين: )عرا�ض(.

))( مل اأعرث له على ترجمة �سوى ما ذكرته بع�ض امل�سادر من اأنه كان بالطائف يف اجلاهلية اأخوان، تزوج اأحدهما امراأة 

من بني ُكنَّة، ثم رام �سفراً، فاأو�سى الأَخ بها، فكان يتعهدها كل يوم بنف�سه، فخرجت ذات يوم حا�رشة، فراآها اأح�سن 

النا�ض وجهًا وثغراً، فلما علمت اأن قد راآها، َوْلَوَلْت و�ساحت وغطت مبع�سمها وجهها، فزاده ذلك فتنة، فذهبت 

َته حتى عجز عن امل�سي، ثم عجز عن العقود، وَقِدَم اأخوه، فلما راآه بتلك احلال، قال: مالك  ِنَي، واأخذت قوَّ بقلبه َف�سَ

يا اأخي؟ ما جتد؟ قال: ما اأجد �سيئًا غري ال�سعف. فبعث اأخوه اإىل احلارث بن َكَلَدة طبيب العرب، فلما ح�رش مل يجد به 

علة من مر�ض، ووقع له اأن ما به من ع�سق، ثم نف�ض راأ�سه، ورفع عقريته بالأبيات )مقطوعة رقم 2( فعرف اأنه عا�سق، 

فاأعاد عليه اخلمر، فاأن�سا يقول )مقطوعة رقم )( حتى �سار م�رشب املثل: )اأَْتَيُه ِمْن فقيد ثقيف(. ويقال: اإن اأخاه قال 

له: طلقُتها ثالثًا فتزوْجها. فقال: هي طالق ثالثًا اإن تزوجُتها! ثم ثاب اإليه ثائب من القوة ففارق الطائف خفراً، فهام 

يف الرب فما رئي بعد ذلك، ومات اأخوه بعده كمداً عليه.

انظر اخلرب يف: جممع الأمثال )/2))، وجمهرة الأمثال )/))2، امل�ستق�سى )/))، ))، الدرة الفاخرة )/)).  

))( الأبيات عدا الثاين عند الزخم�رشي يف امل�ستق�سى يف اأمثال العرب )/))، ))، والأبيات ))، 6، )( يف ل�سان العرب 
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ـــوا ـــُم ـــَل ـــشْ ا� ــــَرُة  ــــي ــــِج ال اأيــــهــــا  تَُكلُِّموا))( 1  ــــي  ك ـــــوا  ـــــُف وِق  

ـــــًة ـــــانَ ـــــبَ لُ ــــــوا  ــــــ�ــــــشُّ ــــــَق َوتُ ـــــوا2  ـــــُم ـــــَع ـــــْن ـــــــوا َوتَ ـــــــِحـــــــبُّ َوتُ

ــــْم ــــُه حــــظَّ الــــــحــــــيُّ  اأخـــــــــذ  فاأنعموا)2(3  فــــــــــوؤادي  مـــــن 

ـــــرٌة ـــــي كـــــث ـــــي  ـــــوم ـــــم ـــــه ف ـــــُم4  ـــــي ـــــت وفـــــــــــــــــــــــــــــوؤادي م

جــ�ــشــمــُه ـــــحـــــبِّ  ال واأخـــــــــو  ــــُم5  ــــَق ــــشْ ــــ� ــــــر ُم ــــــده اأبــــــــــــَد ال

الــــ ــــــَن  ِم ُمــــــْزنـَـــــٌة  ـــــَرجـــــْت  َخ تََجْمَجُم))(6  ـــــــا  ريَّ ـــــِر  ـــــْح بَ

وتَـــــــْز ـــــي  ـــــِت ـــــنَّ َك مــــــا  هــــــي  َحـــــــــُم))(7  ــــا  ــــه لَ ــــــــــي  اأَنِّ ُعـــــــُم   

 ـ 2 ـ

]الهزج[ قال))(:  

ــــاً ــــق رف األ  رفــــــقــــــاً  األ  ـــــــْه1  ـــــــنَّ ـــــــونَ ـــــــا اأك ـــــاًل م ـــــي ـــــل ق

َويـَــــذُكـــــُر يـــهـــيـــُج  مــــا  ـــُج  ـــي ـــِه يَ يُكنّْه)6(2  مــا  الــحــزيــُن  الــَقــلــُب  ــهــا  اأي

الأَبْـــــيَـــــا ـــى  عـــل ــــي  ب ــــــا  ــــــمَّ اأَلَ ـــــــــْه3  ـــــــــنَّ اأُزْرُه بــــالــــِخــــيــــف  ِت 

)حما(، قال ابن منظور: قال ابن بري عنها اإنها: »لفقيد ثقيف«، وهي اأي�سًا عند امليداين يف جممع الأمثال )/2)) 

والأبيات ))، 6، )( اأي�سًا يف م�سارع الع�ساق 2/)20، 0)2، والبيت ))( من دون ن�سبة يف التلخي�ض )/))) 

وال�ستقاق: )2 وذكر املحقق يف حا�سية ال�ستقاق البيتني ))، 6( نقاًل عن الل�سان.

))( يف اجللي�ض ال�سالح وم�سارع الع�ساق: )كي حُتيَّْوا وُتْكَرُموا(.

ى: )حظهم(. )2( يف امل�ستق�سَ

ْمَحم(. ))( يف اجللي�ض ال�سالح وجممع الأمثال وامل�ستق�سى: )حَتَ

))( يف م�سارع الع�ساق: )مل تكن َكنَّتي..... حمو(. يف ال�ستقاق: )واأزعم..... َحُمو(.

احلمو: امراأة البن، وتقال لمراأة الأخ وابن الأخ، اأو اأبو زوج املراأة واأبو امراأة الرجل.  

والبيت  العرب)/)).  اأمثال  امل�ستق�سى يف  )( يف   ،(  ،(( والأبيات  الأول،  )/2)) عدا  للميداين  الأمثال  ))( جممع 

الثالث بال ن�سبة يف ل�سان العرب وتاج العرو�ض )كنن(. والأبيات ))، )، )، )( يف عيون الأنباء يف طبقات الأطباء: 

.(66
)6( يف م�سارع الع�ساق: »قال القا�سي اأبو عبد اهلل حممد بن �سالمة امل�رشي: البيت الثاين من هذه الأبيات م�سطرب. واأرى 

بع�ض من رواه ك�رشه واأخل ببنائه ونظمه؛ لأنه مل يكن له علم بوزن ال�سعر وترتيبه«. انظر م�سارع الع�ساق 2/)20.
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الـــيـــو ـــــــــت  راأي مـــــا  غـــــــــــَزاًل  ــــْه))(4  ُكـــــنَـّ ـــي  ـــن ب ُدْوِر  ــــي  ف م 

الــَعــْيــنَــْيــن اأَْحــــــــــَوُر  َغــــــــَزاٌل  ــــــْه)2(5  ــــــنَّ ُغ ــــِه  ــــِق ــــِط ــــْن َم ــــــي  وف  

***** 

مو�شى الثقفي))(

]الوافر[  قال))(:  

ــــَواٍن ــن ُخ ــيٌء بــاأحــ�ــشــَن م ــش الثياِب))(1 فــمــا � ـــُق  ـــَل َخ ـــُه  ـــزفُّ ي ـــــاك  اأت

الــجــوِع حتى ــرُّ  ــشِ � نــاجــاَك  وقـــد  ــَك بــالــحــجــاِب2  ــطــِن ــق خــمــ�ــُض ب تــعــلَّ

ثريٍد فــي  ــَك  َكــفِّ َخْم�َض  فتَْغِم�َضُ  هـــاِب3  ـــذِّ ــضِ ال ــ� ــِم ــك ــْن ــل ُم ــٍم مــث ــْق ــَل ب

ــا ـــــــُه فـــي الـــَحـــْلـــِق لــمَّ ــحــاِب4 كـــــاأنَّ َدِويَّ ــي �ــشَ ــــٌد يـُـهــمــهــُم ف ـــوى، َرْع ه

*****  

ن�شاء ثقيف

]الرجز[  قالت ن�ساء ثقيف)6(:  

ــــــــــــاْع))( ُدفَـّ ــــنَّ  ــــيَ ــــَك ــــْب ــــتُ لَ  1

))( يف جممع الأمثال ول�سان العرب وتاج العرو�ض: )غزال ثم يحتل بها دور(. ويف امل�ستق�سى: )غزال ثم حتتل بها دور(.

بنو ُكنَّه: بطن من ثقيف.  

)2( يف عيون الأنباء: )اأ�سيل اخلد مربوب(.

))( مل اأعرث له على ترجمة.

))( التذكرة احلمدونية )/0)) ويف جمموعة املعاين: ))).

))( يف جمموعة املعاين: )�رشٌّ..... اأنال ِبِزقِِّه َخَلَق(.

)6( ملا اأر�سل ر�سول اهلل  املغرية بن �سعبة واأبا �سفيان بن حرب لهدم طاغية ثقيف، وخرجا مع القوم حتى اإذا قدموا 

اأبو �سفيان مباله بذي  اأنت على قومك. واأقام  فاأبى ذلك عليه وقال: ادخل  اأبا �سفيان  اأن يقدم  اأراد املغرية  الطائف؛ 

اله�رِشم، فلما دخل املغرية بن �سعبة عالها ي�رشبها باملعول؛ قام قومه بنو معتب دونه خ�سية اأن يرمى اأو ي�ساب كما 

اً يبكني ويقلن ما �سبق. اأ�سيب عروة بن م�سعود، وخرج ن�ساء ثقيف ُح�رشَّ

الأبيات يف نهاية الأرب ))/)6 ويف �سرية ابن ه�سام )/))).  

))( لقبت بُدفَّاع لأنها كانت تدفع عنهم، وتنفع وت�رش على زعمهم.
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اْع))( �شَّ الرُّ ـــَلـــَمـــَهـــا  اأَ�ـــشْ  2

اْع)2( الِم�شَ ــنُــوا  يُــْحــ�ــشِ ـــم  ل  3

*****

اع: اللئام. �سَّ ))( الرُّ

)2( امل�ساع: امل�ساربة بال�سيوف.
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بوا اإلى ثقيف خام�شاً: �شعراء نُ�شِ

ولي�شوا منهم
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يُر بُن النِّْكِث الثقفي))( بَ�شِ

ـ 1 ـ

]الرجز[  قال)2(:  

َخبُْه �شَ ــِديــٌد  �ــشَ ــا  َم ــــَوى  َوَدْع ـــْت  َولَّ  

ـ 2 ـ

]الطويل[ قال))(:  

تَ�ْشتَِعْن تغلَب  حتى  اِهْر  �شَ يقولون  ْهِر1  وال�شّ بالختونَِة  ــْر  ــبَ ــْج وتُ بــمــاٍل 

ا�شترت تغلُب  اإْن  الــراأي  لفاُل  واإني  الفقِر2  مــحــاذرة  ]في[  مــنــي  مــفــداَة 

))( هو ب�سري بن النكث الكليبي الريبوعي من بني كليب بن يربوع قوم جرير بن عطية ال�ساعر، ويقال يف ا�سمه: ب�رش، 

رْي، وهو �ساعر راجز اأموي وفد على بع�ض خلفائهم، ونقل ابن ماكول وابن ع�ساكر عن املرزباين اأنه »كان يهاجي  وُب�سَ

نوحًا وبالًل ابني جرير«، ويوؤكد ذلك اأن اأبا عبيد اأن�سد له �سعراً »وهو يهاجي نوح بن جرير«. وقد ن�سب اإىل بني 

كليب يف عدد من امل�سادر توهمًا اأو ت�سحيفًا؛ لأن الن�سبة اإىل كليب بن يربوع تكون على �سيغتني فيقال: فالن الكليبي 

باإثبات الياء، ويقال فالن الُكَلبي ويت�سحف الكليبي اإىل الكلبي لت�سابه الر�سم اأي�سًا، وقد حرف ن�سب ب�سري بن النكث 

 (( املوؤتلف:  اأي�سًا بني )الثقفي( و)الكليبي(. ذكره الآمدي يف  الر�سم  لت�سابه  اإىل ثقيف  العلماء، فن�سبته  عند بع�ض 

وجعله يربوعيًا، وذكره القايل يف الأمايل )/))، والذيل: 6) بعد اأن اأورد له �سعراً ولكن جعله كلبيًا، كما اأورد له 

ابن الأعرابي �سعراً )6))( وقد ذكره �سيبويه 2/)22 وكذلك الفريوز اآبادي يف التاج: )نكث(، وذكره ابن منظور 

رْي. وقال حمقق احلما�سة الب�رشية عن ال�ساعر 0/2)):  يف مادة )نكث(، ويف مادة )دعا( وجعله ب�سيغة الت�سغري: ُب�سَ

»يف جميع الن�سخ: ب�رش، والت�سحيح من �سائر امل�سادر، ون�ض عليه �ساحب التاج فقال: والنكث والد ب�سري ال�ساعر«.

)2( البيت لب�سري بن النكث يف الل�سان )دغر(، وله اأي�سًا يف مادة )دعا( برواية )َولَّْت َدْعَواها(.

))( خرج ب�سري بن النكث الثقفي اإىل ال�سام قا�سداً بع�ض بني مروان فاأخفق بكلتا يديه، يعني باأخفق: خاب، ومل ي�سب ما 

يريد، فمر بحي تغلب، ومعه بنت له ي�سميها ا�سمني: مفداة و�سليمة، فنزل بحي تغلب فقالوا له: لو اأذنت لنا زوجنا 

بنتك بع�ض فتياننا، ف�سقطت عنك موؤونتك، واأخ�سب رحلك، و�سلحت معي�ستك. فاأن�ساأ يقول الأبيات ال�سابقة، 

انظر: معجم ال�سعراء من تاريخ دم�سق )/0)).

الأبيات جميعها يف معجم ال�سعراء من تاريخ مدينة دم�سق لبن ع�ساكر )/0)) رقم ال�ساعر )))(، والأبيات ))،   

)، )( يف احلما�سة الب�رشية 0/2)) وقال املحقق يف تخريجها: »مل اأجدها، ولكنها يف حفظي«.
واملوؤتلف   ،(00/( الإكمال  يف  ترجمة  له  وجدت  لكني  ترجمة؛  له  يجد  مل  اأنه  الب�رشية  احلما�سة  حمقق  ذكر  وقد   

واملختلف لالآمدي )6 والقامو�ض املحيط: نكث، وتب�سري املنتبه )/2)، والل�سان، والتاج: )نكث( وهو يف املطبوع 

بتحقيق ال�سيخ حممد اأحمد دهمان، وترجمته مما اأ�سقطه ابن منظور من خمت�رشه، وهي عند بدران يف تهذيبه )/))2 

وهي يف م�سورة التاريخ )/))).
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خانها �ُشَلْيَمُة  اإْن  �شعري  ليت  األ  بَي الموُت ما تلقى من النا�ض والدْهِر))(3 

وت�شافروا حقها  ظلموها  اإذْن  والأَْمِر)2(4  بالخ�شوَمِة  وَعيَّت  عليها، 

ــه دون وال�شفائح  اأبــاهــا،  ــو  ــدع اأت القبر))(5  من  اأجيب  ــي  اأن لو  ولبيِك   

 ـ 3 ـ

]الرجز[ قال))(:  

َفـــَهـــَدْر  ــاِت  ــي ــش ــرا� ـــاُء ال ـــنَ َع 1 َحـــاَل 

ْر َح�شَ ــــِوْرُد  ال اإذا  ــاً  ــه َرْف َرْغـــَرَغـــًة   2

ـ 4 ـ

]الرجز[ قال))(:  

َوْل اأُ ـــــواِم  لأق َعــــْوٍد  عــلــى  َعــــْوٌد   1

ــْرِك ويــحــيــا بــالــَعــَمــْل ــتَّ ــال ــوُت ب ــم 2 ي

ــْل ــَع ــتَ َمـــاِء وانْ 3 قــد احــتــذى مــن الـــدِّ

ـــــــَزْل َونَ ـــى  ـــمَّ و�ـــشَ اهلل  وكــــبَّــــَر   4

َعـــَمـــْل ـــو  ـــْن بَ ـــُه  ـــِزلُ ـــن ي ـــِزٍل  ـــمـــن ب  5

ــْل ــَق ثَ ول  ــُه  ــُل ــَغ ــشْ ــ� يَ ــٌف  ــَف ــشَ � ل   6

))( يف احلما�سة الب�رشية: )فاتها(.

)2( يف احلما�سة الب�رشية: )اإذا..... وتنا�رشوا عليها وجلوا يف القطيعة والهجر(.

))( يف احلما�سة الب�رشية: )فتدعو...... اأجبُت(.

))( انظر الل�سان )رغغ(.

))( البيتان ))، 2( يف الل�سان )عود( و)واأل(، والأبيات ))، )، )، 6( اأي�سًا يف الل�سان )�سفف(، وقد ن�سب �ساحب 

الل�سان الأبيات اإىل ب�سري بن النكث، فلعله ب�سري بن النكث الثقفي اأو غريه.
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اٍد الإيادي  ظبيان بُن َكرَّ

]الطويل[ قال))(:  

َفا وِبال�شَّ العتيِق  ِبالْبَْيِت  َفاأَ�ْشَهُد  ــُل1  ــبَّ ــَق ــتَ ـــانـُــُه ُم ـــَهـــاَدَة َمــــْن اإِْحـــ�ـــشَ �ـــشَ

ــا ُمــبَــاَرٌك ــنَ ــَديْ ــْوٌد لَ ــُم ــْح ـــَك َم ـــاأَنَّ ُمْر�َشُل2 ِب ــْوِل  ــَق الْ ــاِدُق  ــشَ � ــٌن  ــي ِم اأَ ـــيٌّ  َوِف

*****

ُقتَْيَلُة ِبْنُت الحارث بن كلدة

]الكامل[ قالت)2(:  

))( قدم ظبيان على ر�سول اهلل  يف خرب طويل يرويه اأهل الأخبار والغريب، واأقطعه ر�سول اهلل قطعة من بالده، انظر: 

منح املدح: )))، اأ�سد الغابة 2/2)).

اأبو عمر وقال: يقال الثقفي«، وله  )))، وَعلَّق على ظبيان بقوله: »ذكره  النا�ض يف منح املدح:  ذكرهما ابن �سيد   

ترجمة يف اأ�سد الغابة 2/2)) وهو عنده ظبيان بن ُكَراَدة. واحلق اأن البيتني مع اأربعة اأبيات اأخرى عند الهمداين يف 

�سفة جزيرة العرب: 6))، ))) لظبيان بن كدادة؛ حني اخت�سمت قبيلتا ثقيف ومراد واحتكموا جميعًا اإىل ر�سول 

البيتني  واأن�ساأ  بن كدادة  ظبيان  وقنع  لثقيف،  بها  ق�سى  بل  مراد،  على  اهلل  ر�سول  يردها  فلم  الطائف،  اأر�ض  اهلل يف 

ال�سابقني واأبياتًا اأخرى: 

ــاُء مبــثــِلــِه ــ�ــسَ ــَت ــسْ ــ� ــوٍر ُي ــن ُيتنحُلاأََتــــْيــــَت ب الــذي  القوِل  يف  َعْيَب  ول 

وخالِقي اإلــهــي  مــن  ــوٌل  ــُب َق متقبَُّلعليَك  �ــســعــُيــَهــا  ـــقٍّ  ح ــمــاُء  ــي ــس و�

ــِب بــيــُتــُه ــاملــحــجَّ ــُت ميــيــنــًا ب ــْف ــُلحــل يــَتــَنــحَّ ــوِل ل  ــق ــال ميـــنَي امــــرٍئ ب

كلِّها الــربيــة  ــُض  ــا� ــَط ــسْ ــ� ِق امل�سلَُّلبـــاأنـــَك  ــــاَم  اأق ــا  م ـــدٍل  ع ومـــيـــزاُن 

وعليه لي�ض هذا ال�ساعر ثقفيًا، ول الأبيات من �سعر الثقفيني يف �سيء.  

اأباها  َقَتَل  ملا  القافية يف ر�سول اهلل،  الأبيات  التي قالت  الأبيات وقال: »هي  »ُقَتْيَلَة« ومنا�سبة  الأثري ترجمة  ابن  )2( ذكر 

الن�رش بن احلارث يوم بدر«. ثم قال: »ملا بلغ ر�سول اهلل  ذلك بكى حتى اأخ�سلت الدموُع حليَتُه، وقال: »لو بلغني 

�سعُرها قبل اأن اأقتَله ما َقَتْلُتُه«. وذكر الزبري قال: »فَرقَّ ر�سول اهلل  حتى َدِمَعْت عيناه، وقال لأبي بكر: »يا اأبا بكر 

ْعَرها مل اأقتل اأباها««. لو �سمعُت �سِ

وقد وهم ابن اأبي اأ�سيبعة حني ن�سب الن�رش فجعله ابن احلارث بن كلدة الثقفي، ثم اإنه �ساق �سيئًا عن الن�رش فقال: »هو   

ابن خالة النبي ، وكان الن�رش قد �سافر البالد اأي�سًا كاأبيه«! »وكان الن�رش يوؤاتي اأبا �سفيان يف عداوة النبي  لكونه 

كان ثقفيًا«!!

وا�ستناداً اإىل ما وقع فيه من خلٍط يف الن�سب ا�ست�سهد بحديث النبي فو�سعه يف غري مو�سعه؛ معلاًل �سبب تلك العداوة   

للنبي، والتاآمر مع اأبي �سفيان بقول النبي : »قري�ض والأن�سار حليفان، وبنو اأمية وثقيف حليفان«!!

وقد وقع يف اخلطاأ ذاته بع�ض الباحثني املعا�رشين من اأمثال عبد اهلل املاجد يف مقاله: )احلارث بن كلدة حكيم العرب(   

ون�رشه يف جملة العرب ال�سعودية �سنة ))))هـ= )6))م. وردد الباحث اأقوال ابن اأبي اأ�سيبعة جريًا وراءه متعجاًل 
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ــٌة ــنَّ ــِظ َم ــــيــــَل  الأَِث اإِنَّ  َراِكـــبـــاً  يــا  ــُق1  ــَوفَّ ُم ـــــَت  َواأَنْ ــٍة  َخــاِمــ�ــشَ ْبح  �شُ ِمـــْن 

تحيًة بــــــاأَنَّ  َمــْيــتــاً  ــا  ــه ِب ــــْغ  ــــِل اأَبْ تـُـْعــِنــُق2  الــركــائــب  بها  ــــَزال  تَ اإِْن  َمــا 

ــُفــوَحــة ـــرٌة َمــ�ــشْ ـــْب ـــِه َوَع ـــْي اإِلَ ــي  ــن ــــاَدْت ِلــمــاِتــِحــَهــا واأخــــرى تـَـْخــنـُـُق3 ِم َج

نــاديــتُــُه ْن  اأَ ــُر  الــنــ�ــشْ ــَمــَعــنَّ  َفــَلــيَــ�ــشْ يَــْنــِطــُق4  اأو  ــٌت  ــيِّ َم ــُع  ــَم ــ�ــشْ يَ كـــان  اإن 

تَنُو�ُشُه اأبــيــه  بـَـنــي  �شيوُف  ــْت  ــلَّ َظ ُق5  ــــزَّ ــــَم تَ ـــاك  ـــن ه اأَْرَحــــــــــــاٌم   ِ هلِلَّ

ُمْتَعباً المنيِة  اإِلـَـــى  ــاُد  ــَق يُ ــراً  ــْب �ــشَ ــُق6  ــوثَ ـــاٍن ُم ــَف الــمــَقــيَّــِد َوْهــــَو َع َر�ــشْ

نجيبٍة ــُل  ــ�ــشْ نَ َولأَنْـــــَت  ــٌد  ــم ــَح اأَُم ــرُق7  ــْع ــي قــومــهــا، والــفــحــُل فــحــٌل ُم ف

ــْو َمــنَــْنــَت َوُربَّــمــا َك لَ ــرَّ المْحنَُق8 مــا كــان �ــشَ المغيُظ  َوْهــــَو  الــَفــتــى  َمـــنَّ 

ِبــَزلَّــٍة اأََخــــْذَت  ــْن  َم اأقـــرُب  والن�شُر  ــُق9  ــتَ ــْع يُ ـــٌق  ـــْت ِع كــــاَن  اإْن  واأحــقُّــهــم 

من دون حتقيق اأو متحي�ض، فوقع كما وقع، وخلط كما خلط بني احلارث بن كلدة الثقفي والن�رش بن احلارث بن كلدة 

العبدري، واأورد اأربعة اأبيات من الق�سيدة.

واحلق اأن ما ذكره ابن اأبي اأ�سيبعة يف )عيون الأنباء يف طبقات الأطباء )6)-0))( ومن تبعه ونحا نحوه؛ خطاأ ول   

وجه له، ذلك اأن الن�سب غري �سحيح، فقد ذكرت الأن�ساب والتاريخ والرتاجم، مثل: ن�سب قري�ض: ))2 وكامل 

ابن الأثري 26/2 والإ�سابة: كتاب الن�ساء: ت ))) واأ�سد الغابة 6/))2، ))2 واأن�ساب الأ�رشاف )/2))-))) 

َب اأخِتِه اأو ابنِتِه ُقَتْيَلة - على اختالف يف ذلك واإن كان البالذري  َبُه وَن�سَ واأعالم الزركلي )/)) و)/0)) ذكرت َن�سَ

الن�رش بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف من بني عبد الدار من قري�ض،  الن�رش- كالآتي:  ابنة  اأنها  يرجح 

�ساحب لواء امل�رشكني ببدر، كان من �سجعان قري�ض ووجوهها ومن �سياطينها، وله اطالع على كتب الفر�ض وغريهم، 

قراأ تاريخهم يف احلرية، وقيل هو اأول من غنى على العود باأحلان الفر�ض، وهو ابن خالة النبي، وملا ظهر الإ�سالم ا�ستمر 

على عقيدة اجلاهلية، واآذى ر�سول اهلل كثرياً، وكان اإذا جل�ض النبي جمل�سًا للتذكري باهلل والتحذير من مثل ما اأ�ساب 

الأمم اخلالية من نقمة اهلل، جل�ض الن�رش بعده فحدث قري�سًا باأخبار ملوك فار�ض ور�ستم واإ�سفنديار، ويقول: اأنا اأح�سن 

اإمنا ياأتيكم حممد باأ�ساطري الأولني! وفيه- كما يذكر ابن كثري- نزلت الآيتان )6، )( من �سورة لقمان:   منه حديثًا! 

.{ }

اأ�رشه امل�سلمون يوم بدر، وقد عقد ابن ه�سام يف ال�سرية 2/)2)، )2) ف�ساًل بعنوان )من ُقِتل ببدر من امل�رشكني( ذكر   

ي الن�رَش بَن احلارث بن َكَلَدة بن علقمة بن عبد مناف، قتله علي بن اأبي طالب �سرباً عند  فيه من بني عبد الدار بن ُق�سَ

ر�سول اهلل بال�سفراء وقال ابن ه�سام بالأَُثْيل.

 ، وعند ابن حجر يف الإ�سابة واجلاحظ يف البيان والتبيني ما موؤداه: عر�ست قتيلة )و�سماها اجلاحظ: ليلى( للنبي  

اأبياتها هذه، فرق لها حتى دمعت  وهو يطوف بالبيت وا�ستوقفته، وجذبت رداءه، حتى انك�سف منكبه، واأن�سدته 

عيناه..  ويف الرواة من يرى اأن ال�سعر م�سنوع، واأن الن�رش مل يقتل �سرباً واإمنا اأ�سابته جراحة فامتنع عن الطعام وال�رشاب 

ما دام يف اأيدي امل�سلمني فمات. انظر الأعالم )/)). وعلى هذا فلي�ست قتيلة بنت الن�رش بن احلارث ثقفية.
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ــُه ــتُ ــَديْ ــَف لَ ــٍة  ــدي ــَل ف ــاِب ـــْو كــنــَت ق لَ ــُق10  ــِف ــْن ـــَدى ِبــــِه َمــــْن يُ ـــْف  بـــاأعـــزِّ مــا يُ

*****
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�شاد�شاً: الم�شتدرك على الدواوين المطبوعة
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في اأثناء البحث عن اأ�سعار ثقيف من مختلف الم�سادر والمراجع واأمهات الكتب، وقع 

تحت يدي مجموعة من المقالت والكتب للدار�سين والباحثين المعا�سرين، الذين قاموا 

بجمع �سعر بع�ض ال�سعراء الثقفيين، وحتى ل يكون هناك تكرار للعمل نف�سه- اإذ اإن اأولء قد 

كفونا موؤونة البحث- فاإني ا�ستبعدت �سعر هوؤلء الذين ُجِمع �سعرهم من الديوان، واإن لم 

اأُ�سِقط �سعرهم من الدرا�سة. ومن هذه الكتب والدرا�سات ما ياأتي: 

• ديوان اأمية بن اأبي ال�سلت: بتحقيق الدكتور عبد الحفيظ ال�سطلي.	

• اأمية بن اأبي ال�سلت حياته و�سعره: تحقيق ودرا�سة للدكتور بهجة الحديثي.	

درا�ستا  بهما  اأخلت  ه؛ 
ْ
ديواني في  غير موجودة  ال�سلت  اأبي  بن  لأمية  اأبياتًا  وقد وجدت 

ال�سطلي والحديثي؛ فاأثبتُّها �سمن ال�ستدراكات.

ة، فقدمُت لها 
َّ
ثم اإنه وقع تحت يدي م�سورة مخطوطة لق�سيدة اأمية بن اأبي ال�سلت الدالي

بمقدمة))( ذكرت م�سَدَرها، واأثبتُّ اإ�سناَد الق�سيدِة، وعر�سُتها باختالف رواياتها في طبعتي 

الديوان لل�سطلي والحديثي.

• �سعراء اأمويون درا�سة وتحقيق: للدكتور نوري القي�سي، وقد ت�سمَنْت درا�سًة عن �ساِعَرْين 	

ثقفيَّْين كان الدكتور القي�سي قد ن�سرها في مجلة المجمع العراقي قبل ذلك- وال�ساعران 

هما: محمد بن عبد اهلل بن نمير الثقفي- وطريح بن اإ�سماعيل الثقفي بعنوان: �ساعران 

ثقفيان، وكان قد �سبق ذلك درا�سة اأخرى عن يزيد بن الحكم الثقفي. 

وقد بذل الدكتور القي�سي فيها جهداً كبيراً، فهي ذات قيمة كبيرة تمتاز بالأ�سالة، وت�ستحق 

الإ�سادة، لكن عملية الجمع ل�سعر محمد بن عبد اهلل بن نمير و�سعر يزيد عليها الكثير من 

المالحظات وال�ستدراكات، وقد توافر لي اأثناء الجمع مجموعة اأبيات، ف�ساًل عما وقع في 

جمع القي�سي من تحريف وت�سحيف، و�سبط غير �سحيح يجعل الأبيات م�سطربة المعنى، 

ع�سيرة القراءة، مع كونها بحاجة اإلى تحري الدقة، وتوخي الحذر في ن�سبة بع�ض الأبيات 

اإلى قائليها.

))( �سوف ياأتي احلديث عن م�سورة خمطوطة الق�سيدة الدالية يف ال�سفحات القادمة.
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ال�ساعرين،  اأبيات لكال  القي�سي من  ولذا فاإني جمعت ما ا�ستدرْكُته على جمع الدكتور 

وكذلك �سوْبُت ما قطع فيه الدكتور القي�سي وجزم بن�سبته اإلى محمد بن عبد اهلل النميري 

ويزيد بن الحكم من اأ�سعار، وهي لي�ست كذلك، اإذ تعجل ن�سرها، فلم ي�ستق�ض ا�ستخراجها 

من مظانها المختلفة، فكانت الن�سبة غير دقيقة، فا�ستدركت ذلك عليه من الكتب ودواوين 

َقْت اأو ُطِبَعت بعد.  ال�سعر، التي ربما لم تكن وقت جمعه ُحقِّ

ْلُت بين ما كان خال�سًا لل�ساعر، وبين ما ن�سب اإليه بعنوان: )ال�سعر المن�سوب اإلى   وقد ف�سَ

محمد بن عبد اهلل النميري واإلى غيره من ال�سعراء( والعنوان نف�سه �سنعته ليزيد بن الحكم، 

والحجاج بن يو�سف الثقفي. 

ثم اإني وجدت بع�ض الأبيات في جمع القي�سي اأ�ستاتًا متفرقات، فاألَّْفُت بين هذا المتناثر 

َوْزِنِه  في  متحداً  ون�سيِجِه،  في مو�سوِعِه  متفقًا  دام  ما  بع�ض  اإلى  بع�سه  الأ�ستات و�سممُت 

وقافيِتِه، حتى كان في ق�سيدة واحدة، وجعلت فا�ساًل منقوطًا حتى يعلم القارئ اأن الق�سيدة 

لي�ست مجتمعة على هذا النحو في م�سادرها، واأ�سرت اإلى ذلك.

• درا�ستان قدمهما الدكتور بدر �سيف؛ اإحداهما بعنوان: غيالن بن �سلمة الثقفي وما تبقى 	

من �سعره، والثانية بعنوان:�سرح طريح بن اإ�سماعيل الثقفي جمع وتحقيق ودرا�سة، وهما 

بحثان قيمان، ل�سيما درا�سته ذات القيمة الفنية التحليلية ل�سعر طريح، وقد اأفدت من 

الدرا�ستين اإفادة كبيرة، واإن كنُت قد ا�ستدركت عليه اأبياتًا لغيالن بن �سلمة))(، واأربعة 

اأبيات اأخرى لطريح �سقطت من جمع الدكتور بدر �سيف، فاأثبتُّها �سمن ال�ستدراكات. 

مة )غيالن بن ُعْقبة العدوي( ظّنًا مني اأنه لرمبا  ))( قارنُت ما وجدته من اأبيات لغيالن بن �سلمة مبا يف ديوان �سعر ذي الرُّ

حت اأن تكون الأبيات التي ا�ستدركُتها خال�سة لغيالن ابن  وقع خلط ما بني ال�سمني يف امل�سادر، فلم اأجد �سيئًا، فرجَّ

�سلمة الثقفي.
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ا�شتدراكات على المجموع من �شعر

اأمية بن اأبي ال�شلت

ـ 1 ـ

]الوافر[  قال))(:  

َعـــنَـــْونـَــا ــــــُه  َولَ َربِّــــنَــــا  ـــْي  ـــانَ ـــنَ َح ـــاُب1  ـــتَ ـــِع ـــُه لـَـــِئــــْن نـَـــَفــــَع ال ـــبُ ـــاِت ـــَع نُ

.....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....

ــنٌّ ــَع ُم اأَكــــَلــــوا  ـــْن  ـــِئ لَ َطـــَعـــاُمـــُهـــُم  ـــاُب2  ـــيَ ـــْم ِث ـــُه ـــــــاً َمـــا تُـــَحـــاُك لَ َولأْي

 ـ 2 ـ

]الطويل[  قال)2(:  

بَْيِتَها ِحْف�ُض  ــي  ــِن َراَع اأَتَــْتــِنــي  ا  َفَلمَّ ــُب1  ــَرقَّ ــتَ تَ َل  ـــَقـــْوِل  بـــالْ ـــا  ـــه ـــاَلب َواإِْع

.....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....

َواأَْعــَلــنـَـْت تـَـُقــوُل  ــاَذا  َم لَُهْم  َوُقــْلــُت  ــــُب2  ــَحــيِّ اأَْزيَ ــْل ـــجَّ ِل ـــتَ ــاِئــنـَـا َوالْ ِبــبـَـْغــ�ــشَ

))( كتاب اجليم 2/))2 )العنّو( و)املَعن(، وقد جمعت بني البيتني لتفاقهما وزنًا وقافية.

العنّو: اخل�سوع والطاعة.  

البيت الأول: اأورده �ساحب الل�سان )حتم(:   

ـــــه َعـــَنـــْوَنـــا ــــا ول ــــن ـــاين ربِّ ـــن ــــوُمح ــــُت ـــِه امْلَــــَنــــاَيــــا واحْلُ ـــْي ـــَكـــفَّ ِب

واأورده حمقق الديوان )ال�سطلي( بهذه الرواية، وذكر اأنها وردت برواية اأخرى يف ال�سحاح واملقا�سد واأدب الكتاب   

والقت�ساب: 

َربُّ ـــــَت  َواأَْن ــوَن  ــْخــِطــُئ ُي ـــــوُتِعـــَبـــاُدَك  مَتُ َل  ـــا  ـــاي ـــَن املَ ـــْيـــَك  بـــَكـــفَّ

وعلى هذا فاإن الرواية التي ا�ستدركتها ب�سدرها وعجزها مل ترد يف ديوان اأمية.  

)2( كتاب اجليم )/2)2 )حف�ض(، والبيت الثاين اأي�سًا يف كتاب اجليم 2/2) )الأَْزَيب(. جمعت بني البيتني لتفاقهما 

فكرًة ووزنًا وقافيًة.

. الأزيب: اخل�سومة والعداوة، انظر القامو�ض )زيب(. : ا�ستدَّ حف�ض بيتها: �سغر بيتها. اْلَتجَّ  
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ـ 3 ـ

]مجزوء الكامل[ قال اأمية))(:  

ـــــــ َولَ َحـــــــاِفـــــــَرُه  ـــــِد  ـــــْك يُ لـــــم  ــْه  ــيــبُ ــِل ــْت َق ــَف ــشِ ــ� ـــَرٌج ُخ ـــِكــْن َحـــ�ـــشْ

ـ 4 ـ

]الكامل[ قال في الإكتات)2(:  

ــُه ــتَّ ــاأََك ــَة َمــا تَـــَرى َف ــاَف ــ�ــشَ ــا َم ــَج ــشَ ــُدوا َو� ــبَّ ــَل ــتَ ــِه َف ــِم ــْل ــِع ــــاَء ِب ــاَء َج ـــْو �ــشَ لَ

ـ 5 ـ

]الكامل[ وقال))(:  

ِبــَهــا ــو  ــُك ــْع يَ َوَل  ـــٌة  ـــاِزَم َج ــاِء  ــم ــالْ ِب ــتَــْوِرُد  نَــ�ــشْ اإَِذا  ـــا  ـــنَ ـــْرِوي َوتُ َجـــبَـــٌل 

ـ 6 ـ

]الكامل[ وقال في الرغد))(:  

يَــــَرْوا ــــــْم  اأَلَ ــَن  ــي ــِل ــاِه ــَج ال اأمُّ   ِ هلِلَّ ــُد  ــرَغ ـــــــاَذا ي ــــِه َوَم ــنُّ ِب َمــــــاَذا يُــ�ــشَ

ـ 7 ـ

]الوافر[ وقال في الفديد))(:  

َرى بُ�شْ ــاِت  ــَريَ َق في  ــِت  يْ الــزَّ ُر  َوَع�شْ َفِديُد)6(  ــَرٍة  َمــْعــ�ــشَ ُكــــلِّ  فــي  لَــــُه 

))( كتاب اجليم )/))2 )ح�رشج(.

َد �سوت النف�ض يف حلقه من غري اأن يخرجه بل�سانه. َح�رْشََج: ردَّ  

)2( كتاب اجليم )/))) )الإكتات(.

�سوا. الإكتات: الفراغ منه، تلبدوا: تفرَّ  

))( كتاب اجليم 2/2)2.

))( كتاب اجليم 2/)) )رغد(.

))( كتاب اجليم )/)) )فدد(.

)6( الفديد: رفع ال�سوت اأو �سدته، اأو �سوت كاحلفيف.
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ـ 8 ـ

]الب�سيط[ قال في الُعَقر))(: 

ــُه ــاَلَمــتُ ـــُه َطــالَــْت �ــشَ ــْل اإِنَـّ ــُق ــــْن يَ الِكبَُر َوَم ــُه  لَ يُ�ْشَكى  ـــِذي  الَّ ُعــْقــَر  َفـــاإِنَّ 

ـ 9 ـ

]الب�سيط[  وقال في العاهن)2(:  

�َشْفَرتُُه ــُر  ْه ــدَّ وال َغتُُه  ُم�شْ ــْرُو  ــَم والْ َجَزُر))(  َعاِهٍن  ِمــْن  لَــُه  َوَهــَذا  ْيٌف  �شَ

ـ 10 ـ

]الخفيف[ قال اأمية))(:  

ــو ــُل ــْخ يَ اهلِل  ــــَن  ِم نـَــاِجـــيـــاً  اأََرى  ــوَرال  ــُف ــ�ــشْ ُع َوَل  َكـــْهـــاًل  ـــاٍح  َجـــنَ َذا 

ـ 11 ـ

]الخفيف[ قال اأمية))(:  

ــاِة َرِبــيــٌع ــَت فــي الــَحــيَ ــا ِعــ�ــشْ ــِق اأَنْــــَت َم ــِدي ــــاَل ُكــــلُّ �ــشَ ــــــاإَِذا ُحـــْلـــَت َح َف

))( كتاب اجليم 2/))2 )ُعَقر(.

)2( كتاب اجليم 2/))2 )العاهن(.

))( العاهن: احلا�رش.

))( كتاب اجليم )/))).

الكهل: العظيم.  

))( كتاب اجليم )/2)2 )حال(. 

.  وقد اأعقب اأبو عمرو هذا البيت ببيتني اآخرين يف الديوان هما:  حال اأي: َتَغريَّ  

َوجٍّ َبــْطــَن  ــي  ــِل َي ــــا  َوَم ــــًا  َوّج ــــــوِقاإن  َوُرُت ِبــــَرْبــــَوٍة  ــي  ــوم ق داُر 

ْنٍك �سَ ـــرْيِ  َغ ـــِزٍل  ـــْن مِبَ َقــْوِمــي  ـــوِقداُر  ُف ِل  وَّ
لأَ َيــُكــْن  ـــا  ـــِرْدن ُي ـــْن  َم
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ـ 12 ـ

]ال�سريع[ قال الثقفي في الفليق))(:  

اأَْحَم�َشْت ْن  اأَ ِحــيــَن  ــاٍع  ِبــ�ــشَ ل�ْشُت  ـــَفـــِلـــيـــْق  ـــٍة َوالْ ـــونَ ـــُع ـــْل ـــٍم َم ـــُه ـــشْ ـــاأَ� ِب

ـ 13 ـ

]ال�سريع[ قال اأمية في القمطرير)2(:  

ـــَرْت ـــمَّ �ـــشَ اإَِذا  ـــوٍد  ـــُم ـــْح َم ُة  ــــــزَّ ِب ــُلــوْق  ـــٍر �ــشَ ـــِري ـــَط ـــْم ِبــَعــْنــَقــِفــيــٍر َق

ـ 14 ـ

]الب�سيط[ قال اأمية في القنطار))(:  

َخـــَدٍم َوَل  ِطــيــٍب  َوَل  ــْو�ــٍض  ــَق ِل ول  َواأَْوَراِق  اأذهــــــاٍب  ــِر  ــي ــاط ــنَ َق ول 

ـ 15 ـ

]الخفيف[ قال اأمية في الكيان))(:  

ــّواً ــُل ُع اأََرْدَت  اإِْن  ــاَن  ــيَ ــْف �ــشُ ـــِت  اي ــا  ــاَك ــشَ ــ� ــْغ ـــمُّ َمــــْن يَ ـــِه ـــاٍن تُ ـــي فـــي ِك

ـ 16 ـ

]الخفيف[ قال اأمية في الراتب))(:  

))( قال حمقق كتاب اجليم يف احلا�سية )/)): »يف ن�سخة احلام�ض: جري اأن اأخم�ست« والبيت �سقط من ال�سطلي واحلديثي 

اأبي  بن  اأمية  يعني  الثقفي«  »قال  عمرو:  اأبي  وقول  اأي�سًا:  املحقق  قال  يف جمعهما ديوان اأمية بن اأبي ال�سلت. 

ال�سلت.

)2( كتاب اجليم )/))) )القمطرير( ويف التاج )قمطر(.

القمطرير: ال�سديد.  

))( كتاب اجليم )/))) .

))( كتاب اجليم )/))) ويف القامو�ض )كون(. 

واكتان: تكفل به.  

))( كتاب اجليم 2/)) )رتب(.
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تُْعِطي ــِب  ــَواِئ ــنَّ ال فــي  ــاآِبــيــَب  �ــشَ ِمـــْن  ــا  ــاَك ــِري َكــ�ــشَّ ــشَ ــ� ــع ـــــْوَق م َراِتـــبـــاً َف

ـ 17 ـ

]الخفيف[ قال))(:  

ــراً َدْه �ُشْدَت  ِرْفــَعــًة  ْم�ِض  َكال�شَّ ــَت  اأَنْ ــاً َواِلــــَداَكــــا  ــع ــاِف ـــى الـْــَمـــْجـــَد يَ ـــنَ َوبَ

ـ 18 ـ

]الوافر[ قال في الأرماث)2(:  

ــِن �ُشْعَدى اب َقــَدِد  ــى  اإل ــْذَهــْب  يَ َوَمــْن  ــاَلِل  ـــــاأْرَمـــــاِث الــ�ــشَّ ـــْد َدلَّـــــى ِب ـــَق َف

ـ 19 ـ

]الوافر[ قال))(:  

ــــَداَة َحـــْرٍب ـــُل َونَــْهــٍب َقـــْد َحــَويْــُت َغ ـــي ــَهــاِب لَــــُه اأَِل ــضٍ كــالــ�ــشِّ ــا� ــم ب

ـ 20 ـ

]الوافر[ قال))(:  

ــَراٍت ــشِّ ــ� ــَع ــُم تَــــَرى ِفــيــِه الـــنِّـــَعـــاَج ُم ــي ــِه َمـــــاِح ِبـــــِه تَ ـــــــــــاُل الـــــرِّ َواأَْذيَ

راتب: ثابت دائم.  

))( كتاب اجليم 2/))، الأ�سداد لالأنباري: 0)) من دون عزو.

يف الأ�سداد: )َرْهواً(.  

)2( كتاب اجليم 2/)) )رمث(

الأرماث: جمع رمث؛ وهو احلبل اخَلِلق.  

))( كتاب اجليم )/)22 يف الل�سان )األل(.

الأليل: اللمعان.  

))( كتاب اجليم 2/))2 )ع�رش(. 

املع�رشات: هي التي تواىل اأ�سواتها.  
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ـ 21 ـ

]الوافر[ قال اأمية في الزنيم))(:  

ــبَــابــاً ــا �ــشَ ــَه ــاِرِب ــشَ ــَب � ــْي ــشَ ُل � ـــوِّ ـــَح ـــُم تُ ـــي ـــا َزِن ـــَه ـــَجـــِبـــيـــِل ِب نْ َوَمـــــــاُء الـــزَّ

ـ 22 ـ

]الطويل[ قال اأمية في العت�سا�ض)2(:  

ــــِه َوَراِئ ـــْن  ِم ــنـَـا  يـَـْعــتـَـ�ــشُّ الَّــــِذي  َواإِنَّ  �َشَواِجيَا  ــَحــاراً  ِب يَ�ْشِقيَها  ــاِء  ــَم الْ ــَن  ِم

ـ 23 ـ

]الطويل[ وين�سب اإلى اأمية))(:  

ــــالوؤُُه ب ــدي  ــن ع ــَض  ــو� ــاب ق ــــا  اأبَ ــاواإنَّ  ــوُدَه ــنُ ــلُّ ُك ــِح ــَمــى َمـــا يَ ــْع ــنُ جــــزاًء ِل

))( كتاب اجليم 2/2) )زمن( 

الزنيم: املعلق.  

)2( كتاب اجليم 2/))2 )ع�س�ض(.

اعت�ض ال�سيء اأي: طلبه اأو ق�سده لياًل.  

))( البيت لأمية يف كتاب اجليم )/))) )الكنود(، وهو �سمن ق�سيدة موؤلفة من ثمانية وع�رشين بيتًا يف ديوان املثقب 

العبدي: 02)، )0) ويف منتهى الطلب )/) ويف املف�سليات: ))). 

يف املف�سليات ومنتهى الطلب: )فاإن ..... بالوؤها جزاء بنعمى ل يحل(  

اأبو قابو�ض: النعمان بن املنذر، ويقال لعمرو بن هند اأي�سًا اأبو قابو�ض، انظر ديوان املتلم�ض: 0)2، 02) واأن�ساب   

الأ�رشاف )/2)، 00)، )0). كند: كفر بالنعمة وجحدها. بالوؤها: هالكها؛ يعني اأنه �سي�سنيها ول ي�سن بها.
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م�صورة مخطوط دالية اأمية بن اأبي ال�صلت

م�سورة  على  الطالع  لي  ي�سر  اأن  بي  �سنيعه  لي وح�سن  تعالى  اهلل  توفيق  من  كان  لقد 

مخطوطة للق�سيدة الدالية النادرة لأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي، التي تبعثرت اأبياتها في �ستى 

اأبياتها وترتيبها على النحو الذي اعتمده  المظان والمراجع، واجتهد المحققون في جمع 

اأمية في كتابة هذه الق�سيدة.

الباحث محمد عزيز �سم�ض، عن ن�سخة مخطوطة وقع عليها  الق�سيدة  وقد حّقق تلك 

مكتوبة بخط ن�سخي قديم قبل �سنة 631هـ، ون�سرها في مجلة المجمع العلمي الهندي عدد 

اأبي  بن  اأمية  دالية  بعنوان   344 326ـ  الثامن �ض  المجلد  في  1403هـ  – رم�سان  1983م  يونيو 

ال�سلت الثقفي، وقدم لها بمقدمة �سافية ك�سف النقاب فيها عن مخطوطة الق�سيدة الدالية، 

ق�سم  من  �سقطت  ولكنها  بدم�سق،  الظاهرية  الكتب  دار  في  منها  ن�سخة خطية  توجد  واأنه 

في  ون�سره  ح�سن  عزة  اأعده  الذي  الظاهرية(  الكتب  دار  مخطوطات  )فهر�ض  في  ال�سعر 

1964م، وعلى هذا لم يطلع الباحثون عليها حتى عبد الحفيظ ال�سطلي. وذكر اأن فوؤاد �سزكين 

قد اأخطاأ حين اأ�سار اإليها في كتابه؛ اإذ اإنه اأ�سار اإلى ق�سيدة »لمية« في حين اأن هذه دالية.

 ثم اإن الباحث طفق في مقاله يحقق هذه الق�سيدة؛ م�ستاأن�سًا بالن�سخة الثانية، مثبتًا الفروق 

الخطية  الن�سخة  هذه  في  الق�سيدة  اأن  اإلى  المطاف  نهاية  في  لي�سل  الق�سيدة،  ن�سختي  بين 

اأكمل من الرواية الموجودة في  تحتوي على 57 بيتًا �سبعة وخم�سين بيتًا، واأن هذه الرواية 

للوي�ض  الن�سرانية(  )�سعراء  بيتًا في:  ثمانية وثالثون  بيتًا   38 المختلفة، فهي  الديوان  طبعات 

�سيخو، وطبعة �سولته�ض، وب�سير يموت.

وقد اأورد الدكتور ال�سطلي الأبيات الثمانية والثالثين وزاد عليها اأربعة اأبيات من م�سادر 

اأخرى، ثم اإنه ا�ستدرك على الديوان فاألحق به هذه الق�سيدة نقاًل عن )عيون التواريخ( لبن 

�ساكر الكتبي، برواية ت�سبه رواية الن�سخة الخطية التي بين اأيدينا، وترتيبها اأي�سًا مثلها؛ اإل اأنها 

في 56 بيتًا �ستة وخم�سين بيتًا، وينق�سها البيت رقم 44، وتختلف في بع�ض الألفاظ والكلمات 
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عن المخطوط. اأم� طبعة بهجة الحديثي ف�لق�شيدة فيه� تحتوي على 52 بيتًا اثنين وخم�سين 

بيتًا، وفيها بيتان زائدان. 

اإلى اختالف الروايات لأبيات الق�سيدة، و�سرح  اأ�سار الباحثان ال�سطلي والحديثي  وقد 

�ساأكتفي  واإنما  العمل،  هذا  اأكرر  ولن  القراآنية،  بالآيات  الأبيات  ومقارنة  الغريبة،  كلماتها 

الروايات  اختالف  بيان  مع  والحديثي،  ال�سطلي  عند  بها  في مخطوطتها  الق�سيدة  بمقارنة 

لالأبيات عند كل منهما، اإ�سافة اإلى �سبط كلماتها.

والمخطوطة التي عثر عليها محمد عزيز �سم�ض لهذه الق�سيدة هي اأجمع �سماًل لأبيات 

الق�سيدة، واأوفى عدداً، فهي ل توجد كاملة في م�سدر اآخر.

لنا �سورة  اأنها تك�سف  اإنما تكمن في  المخطوطة  قيمة  اإن  نقول  اأن  ن�ستطيع   ومن هنا 

َب الترتيب والت�سل�سل 
َ

الن�ض ال�سعري كما كتبه اأو قاله اأمية، من دون زيادة اأو نق�سان، وَح�س

الذي اأراده.

 وعلى هذا يمكن اأن نعد المخطوطة وثيقة اأدبية ذات قيمة علمية كبيرة في ذاتها؛ وبما 

لذخائر  والَعِط�سين  اللغة،  في  والباحثين  بالأدب،  الم�ستغلين  تفيد  لغوية  ذخيرة  من  حوته 

التراث ونفائ�ض المخطوطات))(.

 للق�سيدة الدالية النادرة لأمية بن اأبي ال�سلت 
ٌ
جاء في مجلة المجمع العلمي الهندي ِذْكر

الثقفي، وجاء ذكر �سندها كما ياأتي: »اأخبرنا ال�سيخ اأبو محمد عبد الرحمن بن اأبي الفهم 

ابن عبد الرحمن، اأخبرنا ال�سيخ اأبو البدر �سعيد بن المبارك بن اأحمد بن �سدقة بن موهوب 

الثالثاء عا�سر جمادى الأولى من  الحمامي المعروف بالجمال بقراءتي عليه في منزله يوم 

�سنة ثالث وت�سعين وخم�سمئة، اأنا اأبو الر�سا اأحمد بن م�سعود بن �سعد الناقد قراءًة عليه يوم 

الخمي�ض حادي ع�سرة من جمادى الأولى من �سنة خم�سين وخم�سمئة، اأنا اأبو غالب محمد 

ابن الح�سن الباقالني، اأنا اأبو القا�سم عبيد اهلل بن اأحمد بن عثمان ال�سيرفي اإجازًة، اأنا اأبو عمر 

))( اأحيل القارئ اإىل مقال الباحث حممد عزيز �سم�ض يف جملة املجمع العلمي الهندي للوقوف على تخريجات الق�سيدة 

يف كتب وم�سادر مل يذكرها الباحثون.
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محمد بن العبا�ض بن محمد بن زكريا بن حيويه الخزاز فيما اأجازه لنا، اأنا اأبو الح�سين اأحمد 

بن جعفر بن محمد بن عبيد اهلل المنادى، اأخبرني جماعة منهم: اأبو عبد اهلل محمد بن مو�سى 

الفراء، وجعفر بن مو�سى النحوي وغيرهما من رواية من حدثهما ذلك عن اأبي عبيدة معمر 

بن المثنى وعبد الملك بن ُقريب الأ�سمعي وغيرهما، قالوا: اإن اأمية بن اأبي ال�سلت قال هذه 

الق�سيدة في اأول المبعث، يذكر فيها دين الإ�سالم ونبوة نبينا محمد ، فقال: 

]الطويل[ قال اأمية:  

َربَّنَا َوالُمْلُك  َوالنَْعَماُء  الَحُمُد  لََك  مَجُد))(1  َواأَ َجّداً  ِمنَك  اأَْعَلى  �َشيَء  َفاَل 

ُمهيِمٌن ماِء  ال�شَّ َعر�ِض  َعلى  َمليٌك  َوتَ�شُجُد)2(2  ــوُه  ــوج ال تَعنو  ــِه  ِت ــزَّ ــِع ِل

َحْولَُه َوالــنُّــْوُر  النُّْوِر  ِحَجاُب  َعَلْيِه  ـــُد3  ـــَوقَّ ــــُه تَـــتَ ـــــاُر نُــــــْوٍر َحــــْولَ ـــــَه واأَنْ

ــِه ــْرِف ــَط ـــِه ِب ــُمــْو اإِلَـــْي ــٌر يـَـ�ــشْ ُموؤَيَُّد))(4 َفـــاَل بَــ�ــشَ َخْلٌق  النُّْوِر  ِحَجاِب  َوُدْوَن 

ــِه ــْم تَــْحــَت اأَْر�ــشِ ــُه ــَداُم عَُّد5 َمــاَلِئــَكــٌة اأَْق �شُ ــَمــَواِت  الــ�ــشَّ ـــْوَق  َف ــْم  ــُه ــاُق ــنَ َواأَْع

َعْر�ِشِه ــِم  ــَواِئ َق ـــَدْى  اإِْح َحاِمٍل  َفِمْن  َوبَلَُّدوا))(6  ــْوا  ــلُّ َك اهلل  ـــْوَل  لَ ْيِه  ِبَكفَّ

تَحتَُه عــاِنــْيــَن  ــــداِم  الأَق َعلى  قياماً  تُرَعُد))(7  الخوِف  ِة  �ِشدَّ ِمن  ُهم  َفراِئ�شُ

اَءُه َق�شَ يـَـْنــُظــُرْوَن  ُفْوٌف  �شُ َو�ِشْبٌط  ُد)6(8  ُركَّ ِللَوْحِي  ِبالأَ�ْشَماِع  ْيُخْوَن  ُم�شِ  

ِفْيِهُم ِجْبِريُل  الُقْد�ِض  ُرْوُح  اأَِمْينَاُه  ُد))(9  الُم�َشدَّ الَقِويُّ  ْوِح  الرُّ ُذْو  َوِمْيَكاُل 

ُدْونَُهْم َماواِت  ال�شَّ اأَبَْواِب  َوُحّرا�ُض  ُد))(10  ُر�شَّ ِبــالــَمــَقــاِلــيــِد  َعلْيَها  ــاٌم  ــيَ ِق

))( احلديثي: )َوَل جَمُْد(.

.) )2(  احلديثي: )ُمِهنْيٌ

))( احلديثي: )ول َب�رَشٌ(.

))( احلديثي: )ِباأَْيٍد َوَلْوَل َذاَْك(.

))( ال�سطلي واحلديثي: )قياٌم(.

ْيُخْوَن(. )6( احلديثي: )َفُهْم ِعْنَد َربٍّ َيْنُظُرْوَن لأَْمِرِه ُي�سِ

))( ال�سطلي: )فيهم(. احلديثي: )منهما(.

))( احلديثي: )ُدْوَنُه َلَدْيِه(.
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لأَْمــِرِه َطَفْوَن  الُم�شْ الِعبَاُد  َفِنْعَم  ُمَجنَُّد11  ــْيــٌف  َكــِث ُجــنــٌد  دُوِنـــِهـــْم  َوِمـــْن 

ـــاَدًة ـــبَ ِع يـَــفـــتُـــُروَن  ل  َمــالِئــَكــٌة  ــُد12  ــجَّ ـــــْوٌع َو�ــشُ ــْم ُرُك ــُه ــن ـــٌة ِم ـــيَّ َكـــُرْوِب

َراأ�َشُه هَر  الدَّ يَرَفُع  ل  َف�شاِجُدُهم  ـــُد13  ـــجِّ ـــَم ــــُه َويُ ــــْوَق ــــــاً َف ـــُم َربّ ـــظِّ ـــَع يُ

خا�ِشعاً ْهَر  الظَّ لَُه  يَْحنو  َوراِكُعُهم  ـــُد14  ـــَم ـــْح َويَ ــــــــِه  الإِلَ اآلَء  ُد  ــــــــَردِّ يُ

ــُه َراأ�ــشَ َجنَاَحْيِه  ِفــي  ُمِلفٌّ  َوِمنُهم  ــُد15  ــشَّ ــ� ــَف ــتَ ــــــِه يَ ـــاُد ِلــــِذكــــرى َربِّ ـــك يَ

ِعباَدٍة ِمْن  �َشاَمٍة  ُذو  ل  الَخوِف  ِمَن  يُْجَهُد))(16  التََعبُِّد  طــوِل  ِمــن  هــَو  َول 

ِعٍد ُم�شْ ــاِء  ــاأرج ب ــطــاٍر  اأق و�شاكُن  ُمَعبَُّد)2(17  كلٌّ  والأرواِح  الَغيِب  وُذو 

َوتَ�شَعُد))(18 َودوَن َكثيِف الماِء ِفي غاِم�ِض الَْهَوا فيها  تَــنــَحــطُّ  ــٌة  ــَك مــالِئ

بُطوِنها تَحَت  الأَر�ــضِ  ِطباِق  َوبَيَن  ُد19  ــــــَردَّ ــا تَ ــه ــي ـــٌة ِبــــالأَمــــِر ِف ـــَك ـــالِئ َم

َقدَرُه الَخلُق  يَْقِدُر  ل  َمن  َف�ُشبحاَن  ُد))(20  ُمَوحَّ َفــْرٌد  الَعر�ِض  فوَق  ُهَو  َوَمن 

ُمْلَكُه الَخالِئُق  يـُـنــاِزْعــُه  لـَـم  ــن  َوَم َفُمفَرُد))(21  الــِعــبــاُد  ْدُه  يُــفــرِّ ــم  لَ َواإِن 

ها َواأَر�شِ داِد  ال�شِّ َماواِت  ال�شَّ َمليُك  ُد)6(22  تَاأَوُّ ـــَواُه  َه َعــن  ــْيٍء  ِلــ�ــشَ َولـَـيــ�ــَض 

يَِلْد لم  النُّوِر  َخالِق  َربِّي  َو�ُشْبَحاَن  اأ�شَهُد))(23  بذلك  ــوداً،  ــْول َم ــُك  يَ َولـَــْم 

َوبـَـاِطــٍل اإِْفـــٍك  ُكــلِّ  ــْن  ِم َو�ُشْبَحانَه  يُولَُد؟))(24  َكْيَف  اأَْم  الَعْر�ِض  ُذو  يَِلْد  ا  ولَمَّ

ُكلُُّهم َوالَخْلُق  الَخْلِق  بَاري  اهللُ  ُهَو  َواأَعبُـُد))(25  َجميعاً  َطــوعــاً  ــُه  لَ اإِمـــاٌء 

َمٍة(. احلديثي: )َيْجَهُد(. ))( ال�سطلي واحلديثي: )�َساأْ

)2( ال�سطلي: )الَغْيِث(.

))( ال�سطلي: )غام�ض فيه(. احلديثي: )وحتت كثيف املاء يف باطن الرثى..... فيه(.

))( احلديثي: )يعرف(.

ْدُه(.  ))( ال�سطلي واحلديثي: )تنازعه..... ُتَفرِّ

ُد(. وَّ
يٍء َفْوَقَنا َيَتاأَ اُه(. احلديثي: )ِب�سَ )6( ال�سطلي: )َق�سَ

))( �ساقط من طبعة احلديثي.

))( �ساقط من طبعة احلديثي.

))( �سبط احلديثي كلمة )اخللق( الأوىل بالن�سب؛ وهو خطاأ �سوابه جرها بالإ�سافة.
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لَُه يَُكْن  لـَـْم  ــِذي  الَّ اهللُ  َمُد  ال�شَّ ُهــَو  ِدُد))(26  ُم�شْ يُ�شاِهْيِه  َقْد  ُكْفٌو  الَخْلِق  من 

الَِّذي َكالَخاِلِق  الَخْلُق  يَكوُن  َواأنَّى  تَنَفُد)2(27  ــُق  ــاَلِئ ــَخ َوالْ َويـَـْبــَقــى  يـَـــُدْوُم 

ٌة ِجدَّ هِر  الدَّ على  ِلَمخلوٍق  َولَي�َض  يَخُلُد))(28  الَحواِدِث  َمرِّ  َعلى  ذا  َوَمــن 

الذي الَقاِهِر  �ِشَوى  يَبَقى  َول  َويَفنَى  يَْهَمُد))(29  لَي�َض  َداِئماً  َويُحِيي  يُميُت   

الَخفا ِفي  الَجواِنُح  الَطيُر  تُ�َشبُِّحُه  عُِّد))(30  تُ�شَ ال�َشماِء  َجــوِّ  ِفــي  ِهــَي  واإِْذ 

َفوَقنَا الَرْعُد  �َشبََّح  َربّي  َخوِف  َوِمن  ــ�ــُض اأُبَّـــُد31  ــَوْح �ــشــجــاُر َوال ــبَّــَحــُه الأَ َو�ــشَ

ــٌر زاِخ َوالبَحُر  النِّْينَاُن  َو�َشبََّحُه  ُمْقِلُد)6(32  ُهــَو  َومــا  �َشيٍء  ِمن  مَّ  �شَ َومــا 

الَهوى َعلى  الُمقيُم  الَقلُب  اأَيُّها  اأَل  ُد؟))(33  دُّ التَ�شَ َهذا  ِمنَك  ِحيٍن  اأَيِّ  اإِلَــى 

ُد))(34 َعِن الَحقِّ َكالأَعمى الُمِمْيِط َعِن الُهَدى ُمَحمَّ النَِّبيُّ  النَّْجُد  َجــاَءَك  ــْد  َوَق

ٍح وا�شِ الَْحقِّ  ِمــَن  ــْوٍر  نُ َعَلْى  ِبنُْوٍر  يَْخُمُد))(35  لَْي�َض  الُهَدْى  ُطْرِق  َعَلْى  نَِبْيٍل 

َخَلْت الَّتي  الُقُرْوِن  اأَنْبَاَء  فيه  تَرى  تُْوَجُد)0)(36  الِْقيَاَمِة  ِفي  َغْيٍب  َواأَْخبَاَر 

لأَهِلها تَـــُدْوُم  ل  ــا  ــيَ ُدنْ ـــالِت  َوح ُد)))( 37  ُمتَردِّ ــهــا  ــبُ َريْ َمــنُــْوٌن  وفيها   

وبـُـْلــَغــٌه بَـــاَلٌغ  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ـَمــا  اإِنَـّ اأََل  ُد)2)(38  ُم�َشوَّ َمِهْيٌب  ِفيَها  الَْفتَى  وبَْينَا 

))( �ساقط من طبعة احلديثي.

)2(  ال�سطلي واحلديثي: )اخلليقة(.

ْهِر(. احلديثي: )على اخللق(. ))( ال�سطلي: )ِمَن الدَّ

))( ال�سطلي: )دائبًا(. احلديثي: )َفَيْفَنى مَيَْهُد(.

ُد(. عَّ ))(  احلديثي: )الَكَواِمُن َت�سَ

)6( ال�سطلي واحلديثي: )زاخراً( بالن�سب.

ُد(. ))(  احلديثي: )اإىل اأيِّ هذا الدهِر منك الت�سدُّ

))( �ساقط من طبعة احلديثي.

))( �ساقط من طبعة احلديثي. ال�سطلي: )دليل على(.

)0)(  ال�سطلي واحلديثي: )َتْنُجُد(. احلديثي: )اأخبار القرون التي م�ست(.

)))( �ساقط من طبعة احلديثي.

ا(. )2)(  احلديثي: )األ اأمنَّ
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نَعيُمَها َوزاَل  َعنُه  انَقَلبَت  اإِذا  ُد39  يَو�شَّ ــْوِر  ــبُ ــُق ال ـــْرِب  تُ ــن  ِم ــَح  ــبَ ــش َواأَ�

َجناِنِه بـَـيــَن  ــاَن  ك ُرْوحـــاً  َوفــــاَرَق  ُد))(40  ُمتَبَدَّ لَــُهــم  ــا  َم ــى  ــْوتَ َم ــــاَوَر  َوج

ُمَخلَّداً َراأَيــــَت  َقْبِلي  ــًى  ــتَ َف ـــاأَيَّ  ف ُد؟)2(41  يَتََودَّ ــا  َم ــِر  ْه ــدَّ ال َقــديــِم  ــي  ِف ــُه  لَ

ِبــَعــْثــَرٍة ــُه  ــْن ِم ــُر  ْه ــدَّ ال يَبتَليِه  َوَمـــن  ُد42  ــهــا َوالــنــاِئــبــاُت تـَــــَردَّ ــْو لَ ــبُ ــْك ــيَ �ــشَ

اأَهُلها َظنَّ  َواإِن  نيا  الدُّ تَ�شَلم  ولَن  ُد))(43  يَتََجدَّ ــد  َق ــُر  ه ــدَّ َوال ْحبَِتَها  ِب�شُ

ِبِهْم انَْكَفتَْت  ــِد  َق ــــَواٍم  ْق َواأَ ــَقــْوٍم  ِل ُد))(44  ـــــوَّ ـــــــاٌم نَـــَواِفـــُذ ُع يَّ ُدُهــــــْوٌر َواأَ

ِعْبَرًة لََك  ى  َم�شَ ِفيما  تَرى  اأَلَْي�َض  ُد))(45  تََلدَّ اأَعَمى  َقْلُب  يا  تَُكن  ل  َفَمْه 

الُهَدى من  فيه  ل�شكَّ  ما  جاَء  وقد  ــُد46  ــنِّ ــَف ُم لَّ  اإِ ـــقَّ  ـــَح الْ يَـــــُردُّ  ــ�ــض  ــي ول

بَعَدُه َوالبَْعِث  ِلْلَمْوِت  َخا�ِشعاً  َفُكن  َغُد)6(47  ْو  اأَ اليَوُم  ُه  ــرَّ َغ ِفْيَمْن  تـَـُك  َول 

ــــُرْوٍر لأَْهــِلــَهــا ــي ُدنــيــا َغ ــَك ِف ــاإِنَّ يـُـوِقــُد48 ف ــدِر  الــ�ــشَّ كا�ِشُح  َعـــدوٌّ  َوفيها   

بيننَا ــَداَوِة  ــَع الْ ــَراَن  ــْي ِن الِحْقِد  من  ا�شُجُدوا))(49  للمالئكِة  ربِّــي  قــاَل  لأَْن 

ــُه ــَق َخــْل اهللُ  ـــَل  ـــَم اأَْك ــا  ــمَّ ل لآَدَم  ُدوا))(50  وكدَّ �ُشُجوداً  َطْوعاً  لَُه  وا  فَخرُّ

قا وال�شَّ ِلــْلــِكــْبــِر  اهلِل  ـــُدوُّ  َع فقال  ُد؟))(51  يُ�َشوَّ ُموِم  ال�شَّ ــاِر  نَ على  اأَِطــْيــٌن 

َمْنِزٍل َخْيِر  ِمْن  يَاُن  الِع�شْ َفاأَْخَرَجُه  يَْحِقُد52  الّدْهِر  �َشاِلِف  في  الــذي  ــَذاَك  َف

ُد(. دَّ ))(  احلديثي: )جناحه ُمرَتَ

ُد(. )2( احلديثي: )راأيتم ما َيَتَزوَّ

ِتَها(. حَّ ))( ال�سطلي: )ِب�سِ

))( البيت �ساقط من طبعتي ال�سطلي واحلديثي.

))( ال�سطلي واحلديثي: )اأََل�ْسَت(.

)6( ال�سطلي واحلديثي: )خائفًا(. ال�سطلي: )مِمَّن..... واْلَغُد(.

))( احلديثي: نرياُن )�سبطت بالرفع(.

َل(.  ُدوا(. احلديثي: )َكمَّ ))( ال�سطلي: )َوَوكَّ

))( احلديثي:

...  ... ــــــــــــــــــال...  ُدْوا()وق وَّ َف�سَ ال�سموم  نار  على  ِلِطنٍي 
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وِحْيَلًة ــاًل  َخــبَ ــو  ــاأْلُ يَ َوَل  َعَلْينَا،  ُد))(53  يَتََورَّ ــــِذي  الَّ ــا  ــَه ــْن ِم لــيُــوِرَدنَــا 

�َشاَعًة يـُـَفــتَّــُر  َل  ــى،  تـَـَلــظَّ َجِحيماً  يَْبُرُد)2(54  هِر  الدَّ ــَر  اآِخ منها  الَحرُّ  َوَل 

اأُ�ْشَوٌة َوالنَّاِر  ْيَطاِن  ال�شَّ في  لََك  َفَما  اأبَعُد))(55  ــَت  اأَنْ بَْل  النَّاَر  ِلْيَت  �شُ َما  اإذا 

َجاِهداً النَّاِر  اإلى  اِعي  الدَّ القائُد  هو  ُد))(56  يَتََورَّ ــي  ــت ال مــنــهــا  ـــا  ـــوِرَدن ـــيُ ل

َفا�ِشٍق ِبَطاَعِة  ــْذٍر  ُع ــْن  ِم ــَك  لَ ــا  َوَم يَُد))(57  لـَـَهــا  َعــِمــْلــَت  نـَــاٍر  ِبَلَظى  َوَل   

))(  ال�سطلي: )ول َياأُْلو.. ليوردنا ناراً عليها �َسُيْوَرُد(. احلديثي: )ول ناألوا لنوردها ناراً عليها �َسُيْوَرُد(.

. )2( ال�سطلي: ل ُتَفرتَّ

))(  ال�سطلي: )َوال�سيطاَن يف(. 

ُد(. ُد(. )احلديثي: النار ل بثًا..... ول َيَتَورَّ ))(  ال�سطلي: )الذي َيَتَورَّ

ِلَتْت بها َيُد(. واحلديثي:  ))( ال�سطلي: )فما َلَك..... َوَمْا َلَك يف ناٍر �سُ

ٍق َفا�سِ ــِة  وطــاَع ــذٍر  ع يف  ــَك  َل َيُدَفما  ِبَها  ِلْيَت  �سُ َنــاٍر  يف  ــَك  َل َوَمــا 
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ا�شتدراكات على المجموع من �شعر

غيالن بن �شلمة الثقفي))(

ـ 1 ـ

]الطويل[ قال)2(:  

َعــِريــَكــِتــي تليُن  ل  ــــي  اأَنِّ ـــَر  تَ ــــْم  اأَلَ ــُع 1  ــشَّ ــ� ــَج تَ اأَ َوَل  ــي  ــن ــاِدي ــَع يُ ـــْن  َم ـــى  اإل

ني يُِدرَّ حتى  بالَخ�ْشِف  اأَْمــتَــِري  ول  اأَ�ْشَمُع2  دْمــُت  ما  الخ�شَف  اآبي  ولكني 

ُه ثَـــراوؤُ ال�شبيَل  يُغيِني  الــمــاُل  فــال  اأَْرثَُع))(3  الــمــاِل  ــِة  ــلَّ ِق فــي  ُمــْقــِتــٌر  ول 

ـــاِدٍر َغ ثَـــْوَب  ل  اهلِل  ــَحــْمــِد  ِب فــاإنــي  ـُع4  تَــَقــنَـّ اأَ ـــٍة  ـــْزيَ ِخ ِمـــْن  َوَل  ــُت  ــ�ــشْ ــِب ل

ـ 2 ـ

]الخفيف[ قال))(:  

ـــ ــْي ــبَ ــــِة ال ــــَراويَ ـــــْرٍف َك ــــوَن َح ــــاأَُم ــا ِب ــاَلَق ــِت اْخ َوَزاَد  َفــْوَقــَهــا  ــى  ــنَ بَ ِت 

  ـ 3 ـ

]الطويل[ قال))(:  

))( هو غيالن بن �سلمة بن معتب بن مالك الثقفي ))2هـ=))6م(، اأدرك الإ�سالم فاأ�سلم بعد فتح الطائف، وهو �ساعر 

مقل، واأحد حكام العرب يف اجلاهلية. انظر الأعالم )/)2).

)2( ما ا�ستدرْكُتُه هو البيت الثالث، وهو يف كتاب اجليم 2/2) )الأرثع( وقد �سقط من جمع، و�سممُته اإىل املقطوعة التي 

اأثبتها الدكتور �سيف �سمن ما جمعه من �سعر غيالن، لتفاقه والأبيات ))، 2، )( معنًى ووزنًا وقافيًة.

))( الأرثع: احلري�ض ذو الطمع. 

))( البيت يف كتاب اجليم 2/)) )روي(.

الراوية: املزادة فيها املاء.  

)/))) وهما لغيالن، وقد  2/2) )الركائك(، وكذلك البيت الثاين يف كتاب اجليم  ))( البيت الأول يف كتاب اجليم 

جمعُت البيتني لتفاقهما وزنًا وقافية. 
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َها ِبُغُرو�شِ ْحَقابَُها  اأَ الْتَبَ�َشْت  اإذا  َرَكاِئُك))(1  ــْدٌب  ُح ُهنَّ  َحتَّى  َو�ُشنِّْفَن 

َوِدَماِئُكْم اأَْح�َشاِبُكْم  َعَلى  َفَحاُموا  الأََحاِتُك)2(2  اإِلَّ  الأَْح�َشاَب  يَْحَفُظ  َوَل 

 ـ 4 ـ

]الوافر[ قال))(:  

ــٌرَ ــ�ــشْ ــٌر َوَج ــَهــا نَــ�ــشْ ــِذَب نـَـْفــ�ــشَ ــْك ــتُ الَْجِميِم ِل ــِن  َع ِويِّ  بال�شَّ تَُح�ْشِح�ُض 

ـ 5 ـ

]الب�سيط[ َهِم))(:   قال في الزَّ

ــٌة ــْحــِم نَــاِجــيَ ــلَّ ــاُز ال ــن ــُمَهـــْل تـُـْبــِلــَغــنِّــي ِك َزَه اَلِبَها  اأَ�شْ في  ْوِر  ـــزَّ ال َمْفُرو�َشُة 

ـ 6 ـ

]الرجز[ قال))(:  

اللََّهاِمِم)6( ــُق  ــاِب ــشَ � ــــِدلٌّ  ُم ـــاأٌْو  �ـــشَ  

))( الأحقاب: جمع حقب؛ وهو حبل ي�سد به الرحل يف بطن البعري مما يلي ثيله؛ لئال يوؤذيه الت�سدير اأو يجتذبه الت�سدير 

فيقدمه. الغرو�ض: جمع غر�ض وهو البطان للقتب. �ُسنِّْفن: �ُسِدْدَن بال�سناف، وال�سناف: خيط ي�سد من حقب البعري 

اإىل ت�سديره، ثم ي�سد يف عنقه اإذا �سمر. حدب: جمع حدباء وهي التي بدت حراقفها وعظم ظهرها. انظر: كتاب 

اجليم 2/2).

)2( َحَتك الرجل: م�سى وقارب اخلطو واأ�رشع؛ ويقال: ل اأدري على اأي وجه حتكوا.

))( كتاب اجليم )/2)2 )ح�س�ض(.

ح�سح�ض: هو اأن ي�سع اللحم على اجلمر، وقيل: هو اأن ين�سج اأعاله وُيرتك داخله. اجلميم: النبت الكثري، وقيل: النبت   

الذي طال بع�ض الطول ومل يتم.

))( كتاب اجليم 2/)) )زهم(. 

الزهم: باقي ال�سحم يف الدابة.   

))( الل�سان مادة )َلَهَم(.

ٌو: املرتفع، املدل: املتكرب، اللهامم: الكرمي، وا�سع العطاء. )6( �َساأْ
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ـ 7 ـ

]الرجز[  قال ي�سف اأول �سبابه وقوته))(:  

ـــْم ـــَذاِئ ــي َع ــــــاَراُه ف 1 يـَــَظـــلُّ َمــــْن َج

الُعَفاِهْم)2( ــِه  ــْرِي َج ــَواِن  ــُف ــْن ُع ــْن  ِم  2

ـ 8 ـ

]الوافر[ قال))(:  

ــاٍت َع ــرَّ ــشَ ــ� َوالأَِبينَا))( ِبــُمــْعــتَــَرِك الـــُكـــِمـــاِة ُم الـــبُـــُعـــولَـــَة  ــــنَّ  تُــــَدفِّ

ـ 9 ـ

]الب�سيط[ قال في التََّخلُّق))(:  

))( الل�سان )ُعفاهم( 

ُله، وعدوٌّ ُعفاهم: �سديد. )2( العفاهم: القوية اجلْلدة من النوق، وعفاهم ال�سباب: اأوَّ

))( البيت يف اأمايل ابن ال�سجري 2/))، و�رشح املف�سل )/)) ويف الل�سان )اأبي( لغيالن بن �سلمة الثقفي، والبيت يف 

الفائق: ))) ويف التكملة: 2)) على اختالف ي�سري، وقد اأورده الدكتور بدر �سيف يف مقاله )غيالن بن �سلمة وما 

تبقى من �سعره(من دون اأن يذكر �سدر البيت )مبعرتك الكماة م�رشعات(، ورواية البيت التي اأثبتُّها مثبتة يف اإي�ساح 

�سواهد الإي�ساح: )). وقد اأورد الدكتور بدر �سيف بيتًا اآخر يف املجموعة رقم ))2( يف مقاله امل�سار اإليه، وهو: 

ــــا ــــن ــــوات ــــس ــــني اأ� ــــب ـــافـــلـــمـــا ت ـــن ـــي ـــالأب ـــا ب ـــن ـــن ـــدي ـــني وف ـــك ب

نا�سبًا البيت لغيالن بن �سلمة الثقفي جريًا وراء ابن منظور الذي »ا�ست�سهد بالبيت ومل ين�سبه اأي�سًا؛ لكنه اأورد �سواهد   

اأخرى من�سوبة، منها �ساهد لناه�ض الكالبي واآخر لغيالن بن �سلمة الثقفي« كما يقول الدكتور بدر �سيف. واحلق 

اأن البيت الذي اأورده الدكتور بدر لزياد بن وا�سل ال�سلمي، �ساعر جاهلي، وقد وقعت على البيت يف: اخل�سائ�ض 

)/6)) واملحت�سب )/2)) واملقت�سب 2/))) والكتاب )/06) واخلزانة 2/))2.
ُنوحًا))(  ـــداِر  ال يف  ــاَءُكــْم  ِنــ�ــسَ ــَن  ــَدْع ـــاَي ـــيـــَن ـــَن الـــُبـــُعـــوَلـــَة والأَِب ْم ـــدِّ ـــَن  ُي

))( البيت لغيالن بن �سلمة الثقفي يف م�ساهاة اأمثال كليلة ودمنة مبا اأ�سبهها من اأ�سعار العرب: )). وهو ل�سامل بن واب�سة 

من ق�سيدة يف: البيان والتبيني 2/))، والتذكرة احلمدونية 06/2)، والتذكرة ال�سعدية: ))، وامل�ستطرف )/)))، 

يف:  العدواين  الإ�سبع  ذي  اإىل  وين�سب   .2(( اجلمل:  اأبيات  �رشح  يف  واحللل   ،2(6/2 للتربيزي  احلما�سة  و�رشح 

التذكرة احلمدونية )/0). وين�سب ال�سطر الثاين للعرجي يف احليوان )/)2) وال�سعر وال�سعراء 2/))). والبيت من 

غري ن�سبة يف املثل ال�سائر )/)20، وجمهرة الأمثال )/20، وجمال�ض ثعلب: 00) وحترير التحبري: 6)). وال�سطر 

الثاين من دون عزو يف العمدة: 0)2، وكامل املربد )/)2. 
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َقاِئُلُه ـــَت  اأَنْ ِفيَما  ِد  ِبالَْق�شْ َعــَلــْيــَك  الُْخُلُق))(  ُدْونَـــُه  ــاأْتــي  يَ التََخلُّق  اإِنَّ 

*****

))( البيان والتذكرة احلمدونية: )اعمد اإىل احلق(. يف احليوان: )ارجع اإىل ِخيِمَك املعروِف ديدنه(. يف التذكرة ال�سعدية 

وحترير التحبري: )فاعله(. يف احللل: )يا اأيها املتحلي غري �سمته(. ال�سعر وال�سعراء: )ارجع اإىل ُخْلِقك املعروِف َدْيَدُنُه(.
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ا�شتدراكات على المجموع من �شعر

يزيد بن الحكم الثقفي

ـ 1 ـ

]الطويل[  قال يرثي ولده عنب�سًا))(:  

اِلٍح �شَ ُكــلَّ  َعْنبَ�َشاً  َعنِّي  اهللُ  ــَزى  َج ــا1  ــَزاوؤَُه َج �شيئاً  الأولُد  ــِت  ــانَ َك اإَِذا 

ني وعزَّ لي  اأَْجـــُرُه  واأَْم�َشى  ابني  هو  ـــــــا2  َه َوَلوؤُ اإلـــيـــه  ربٌّ  نــفــ�ــشــه  ــى  عــل

يُْبتََغى الع�شيرِة  جهُل  اإذا  جهوٌل  َهــا3  ــَمــاوؤُ ُحــَل ــَمــُه  ِحــْل ــى  ــشَ ــْر� َويَ حليٌم 

َجْهَله الع�شيرِة  ِحــْلــِم  ُذو  ــُن  ــاأَم وي ــا4  ــاَلوؤَُه ــَه ُج ــُه  ــَل ــْه َج ويخ�َشى  ــِه  ــْي ــَل َع

تَُكْن تَْبِكِه  واإْن  توؤجْر  ْب  تَْحتَ�شِ اإن  بَُكاوؤُها)2(5  َمــْيــتــاً  ــْحــِي  يُ لــم  كباكيٍة 

َحميمه من  ُم�ْشِلٍم  ْي  َحظَّ �شرِّ  ومن  َجداوؤها))(6  قليٌل  واأحـــــزاٌن  ــكــاٌء  ب

غداتها من  �َشْوُطها  اإل  ْوُن  ال�شَّ بها  حاوؤها))(7  �شُ ال�شبوُح  ثــمَّ  لتمرينها   

 ،202 التعازي واملراثي  6( فهما يف  )/))). والبيتان ))،  2)/)20 وخمتاره  ))( الأبيات الأربعة الأوىل يف الأغاين 

وهما يف الزهرة عند ابن داود 2/)))، وقال حمققا الزهرة يف احلا�سية تعليقًا على البيتني: »يبدو اأن هذه الأبيات من 

ق�سيدته التي يرثي بها ابنه عنب�سًا، وقد جزع عليه جزعًا �سديداً بع�سها يف الأغاين بولق ))/02) ومل تكن فيها هذه 

الأبيات«، والبيت اخلام�ض يف وفيات الأعيان عند ابن خلكان 0/2)، وقد �سقط البيتان من جمموع القي�سي. وورد 

هم جميعًا اإىل  البيت ال�سابع منفرداً يف الل�سان )�سحا( وهو عند الدكتور القي�سي، والبيتان ))، 6( والبيت ))( مت �سمُّ

الأبيات الأربعة الأوىل لتفاق الأبيات جميعًا وزنًا وقافية ومو�سوعًا، وهي لي�ست جمتمعة كذلك يف م�سادرها، ومن 

عجب اأن الدكتور القي�سي ذكر ذلك التعليق على البيتني يف حتقيقه كتاب الزهرة 2/)))، على حني اأنه اأغفلهما يف 

جمعه �سعر يزيد بن احلكم، ف�سقطا من جمعه. وقد اجتهدت يف ترتيب الأبيات على هذا النحو؛ دفعًا لحتمال اأن 

يكون لها اأبيات اأخرى تك�سف عنها الكتب م�ستقباًل.

)2( البيت فيه َخْرم، وعند ابن خلكان: )فاإن حتت�سب(.

))( يف الزهرة: )ومن �رِشِّ..... من م�سيبٍة(.

))( ال�شون: ال�رشب يف ال�شب�ح، وهو مبعنى ال�شي�نة واحلفظ. ال�شوط: اجلري اإىل غ�ية.
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ـ 2 ـ

]مجزوء الكامل[  قال))(:  

ــــك الــغــريـــ ــــوُن ل ــــك ــــــْد ي الــقــريــُب َولَــــــَق ـــَك  ـــُع ـــَط ـــق وي ــــــاً  اأخ ُب 

ـ 3 ـ

]الطويل[ وقال)2(:  

بََحْت َفاأَ�شْ القلوِب  في  ُقُروحاً  نََكاأَْت  الَْقْرُح))(  الثَّنَِت  َعَلى  يُ�ْشَفى  َوَهْل  ِبَراًء 

ـ 4 ـ

]الب�سيط[  وقال اأي�سًا))(:  

معمودا القلب  هذا  باأ�شماَء  اأَم�َشى  عيَدا))(1  يــعــتــاده  �شحا  ــــوُل:  اأق اإذا 

تكلمني ل  ــي  ــشِ ــ� اأُْم يـــوم  كــاأنــنــي  موجوَدا)6(2  لَيَ�ْض  َمــا  يبتغي  بغيٍة  ذو 

بََقٍر ِذي  غـــزلِن  ــْن  ِم ــــَوَر  اأَْح ـــاأَنَّ  َك َوالِجيَدا))(3  الَْعْينَْيِن  �َشبََه  لـَـُه  اأَْهـــَدى 

))( حما�رشات الأدباء )/))).

)2( كتاب اجليم )/)0).

))( َثِنَت اللحم: َتغريَّ واأننت.

))( حلق يزيد بن احلكم ب�سليمان بن عبد امللك وهو ويل العهد ف�سمه �سليمان اإليه، وجعله يف خا�سته، فقال هذه الأبيات 

فهي   )(6  ،((  ،((  ،(-(( الأبيات  اأما  الزجاجي،  القا�سم  اأبي  اأخبار  ))-))( يف  الأبيات  �سليمان.  بها  ميدح 

يف الأغاين 2)/)20 وخمتاره )/)))-)))، والأبيات نف�سها يف اخلزانة )/)) على اختالف ي�سري يف ترتيبها، 

والأبيات ))، 2، )، ))، ))، 6)( يف الل�سان )عود(، والبيتان ))، 2( يف املحت�سب 2/))) والعمدة: )0)، 

والبيت الثاين يف اخل�سائ�ض )/0)). والأبيات ))-))( ت�سعة اأبيات �سقطت من جمموع القي�سي، وقد األفيُتها يف 

اأخبار اأبي القا�سم ف�سممتها اإىل اأبيات الأغاين، واألَّْفُت بينها لتفاقها وزنًا وقافية ومو�سوعًا.

اأخرى تك�سف عنها الكتب  اأبيات  اأن يكون لها  وقد اجتهدت يف ترتيب الأبيات على هذا النحو؛ دفعًا لحتمال   

م�ستقباًل. 

))( املعمود: من اأثر فيه احلب حتى مر�ض.

)6( يف املحت�سب: )كاأنني حني اأم�سي(.

))( يف الل�سان: )اأهدي لنا �سنََّة العينني(، ويف اخلزانة اأي�سًا: )لنا(.

ذو بقر: ا�سم مو�سع.  
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فتخلفني منها  ــٍد  ــْوِع َم على  ــري  اأج ــَدا4  ــي ــَواع ــم ال تُـــوِفـــي  اأََمــــــلُّ ول  فــال 

ٌة ُمْعِر�شَ َوْهَي  الغواني  َعنِّي  تم�ِض  اإن  يَدا))(5  �شِ نَْحَونَا  ــْوراً  �ــشُ تَــَراُهــنَّ  فقد 

َمَواِعِدَها عن  ذِهْلنا  قد  نكن  واإن  ــَدا6  ــي ــا ِع ــاُدَه ــع ــي ــنــا م ـــْد يــكــوُن ل ـــَق َف

بــ�ــشــاحــِبــِه لٍه  ــا  ــن ــلُّ ُك نلتقي  قــد  ــيــَدا7  ــن ــْف تَ ال  ـــذَّ ـــع ال مـــن  نـــخـــاُف  ول 

ــرَدُه اأط ال�شيُب  ما  اإذا  لل�شباب  قل  ــُروَدا8  ــْط َم ال�شيِب  طــريــَد  ــَدنَّ  ــُع ــْب تَ ل 

له وجــرَّ  قــاله  ال�شيب  �شاحب  من  تَْقييَدا9  ــِن  ــْي ْجــَل ــلــرِّ ول ــْفــعــاً  �ــشَ ــِد  ــالأي ل

تها َولَذَّ للدنيا  النا�ِض  ــضَ  ــ� اأَْرَف يا  ـــَدا10  ـــي ـــْزِه ــم ُزُهــــــداً فــيــهــا َوتَ ــده ــش اأ�

فقد كا�ِشِديَن  ْم�َشْوا  اأَ النا�ُض  يُك  فاإن  موجوَدا11  والــِبــرُّ  التقى  لديك  اأ�شحى 

مح�ُشوَدا12 اإن يح�شدوك فكم ِمْن �شالٍح َح�َشُدوا ــان  ك قــد  الــهــدى  نبيُّ  ــذا  ه

َكْلٍب ِمْن  َمْن عاداك  الأخاِبِث  مُّ ال�شيا حيدا)2(13 ع�ض  وال�شخُر وال�شْلُب ال�شُّ

يَت با�شم امرىٍء اأَ�ْشبَْهَت �شيَمتَُه داووَدا))(14 �ُشمِّ بَن  �شليماَن  اًل  َوَف�شْ َعــْدًل 

الباقين محموَدا))(15 اأََحِمْد به في الورى الما�شيَن ِمْن َمِلٍك في  بَْحَت  اأَ�شَ واأنت 

َمِلكاً يحمدوا  اأن  من  النا�ض  يبراأ  ل  والجوَدا))(16  الِحْلَم  الأموِر  في  اأولُهُم   

ـ 5 ـ

]الطويل[  قال اأي�سًا)6(:  

ِديُق �شَ ـــنَّ  َوُه ـــاً،  ـــَوام اأَْق ــْرَن  ــُج ــْه َويَ  

))( يف الل�سان: )�سمعت با�سم نبي اأنت ت�سبه حلما وعلمًا(، ويف اخلزانة: )ف�ساًل وعدًل(.

)2( البيت خمتل الوزن م�سطرب املعنى.

))( يف الل�سان: )�سميَت با�سم نبي اأنت ت�سبُهُه حلمًا وعلمًا(.

))( يف الل�سان: )اأَْحَمد..... موجودا(.

))( يف الل�سان: )ل يعذل النا�ض يف اأن ي�سكروا ملكًا..... احلزم واجلودا(.

القاف  َرويُّها  واحدة  ق�سيدة  من  ولعلهما  )�سدق(؛  الل�سان  الأول يف  دون  من  الثاين  ال�سطر  هذا  منظور  ابن  اأورد   )6(

امل�سمومة.
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ـ 6 ـ

]الطويل[  قال اأي�سًا))(:  

نقيُق ـــنَّ  ـــُه لَ َغـــْرَقـــى  ــا  ــَه ــاِدُع ــف ــش �

ـ 7 ـ

]الطويل[  قال يزيد بن الحكم في �ساأن �سقيفة بني �ساعدة)2(:  

محمٍد بَــْعــَد  الأقــــواُم  َم  اْختَ�شَ ــِد  َق اُمَها1  اخِت�شَ َجــدَّ  ِحيَن  قري�شاً  َف�َشاِئْل 

اأّمــًة الخليَقِة  دوِن  ِمــْن  تَــُك  اأَلـَـــْم  ِزَماُمَها))(2  تَْيٍم  اآِل  ِمــْن  امــرىٍء  بكفِّ 

ــٍة اأمَّ ــالََّل  �ــشُ يِق  دِّ بال�شِّ اهللُ  َهـــَدى  ِنَظاُمَها))(3  َعْنَها  اْرَف�ضَّ  لما  الحقِّ  اإلى 

*****

))( ال�سطر يف الل�سان )نفق(؛ لعله والذي �سبقه من ق�سيدة واحدة.

)2( الأبيات يف البيان والتبيني )/62)، )6).

))( اآل تيم: يريد اأبا بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه.

))( ارف�ّض: تفرق. النظام: نظام كل اأمر؛ اأَْي: مالُكه.
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ا�شتدراكات على المجموع من �شعر

طريح الثقفي

ـ 1 ـ

]الب�سيط[ قال))(:  

�َشَرٍف َعَلى  تمُكو  َكــْم  الِعَظايَِة  َكثَِببَْطَن  ــْن  ِم البيِت  َجــاَر  ــُم  ــَراِج تُ وكــم 

 2 ـ

]الطويل[  قال)2(:  

ِللَِّتي اُد  ــزَّ ال الَْفتَى  ْعــَمــاِل  اأَ ُل  َواأَْف�شَ الْــَعــَواِقــُب1  َعَلْيَها  ــْي  ِل َوتـَـْحــُلــو  ـــُدْوُم  تَ

ِحــَم الَّــِتــي َك الــرَّ ــُل ِبـــرٍّ ِبـــرُّ ــشَ ــ� ــِب2 َواأَْف ــاِئ َغ ــرَّ ــال َعــَلــْيــَهــا تـُــَجـــاَزى اآِجــــاًل ِب

َمْحِفٍل ُكلِّ  في  ـــَراِر  الأَبْ ثَنَا  َوُح�ْشُن  َراِكــُب3  ْيِر  ال�شَّ في  ــدَّ  َج ــا  َم ــُه  لَ يَـــُدْوُم 

*****

ُ يلعب باحلمام، وي�رشف يف جوف منزل اأبي ال�سلت الثقفي، وكان اإذا طري احلمام ي�سفر بفيه، وي�سفق  ))( كان الأَُقْي�رشِ

بيديه، واإن �سقط َفْرٌخ على حائِط جاِرِه رماه، فقال ذلك. 

الرب�سان والعرجان: )). واأبو ال�سلت كنية طريح بن اإ�سماعيل، كني بذلك لبٍن كان له ا�سمه )�سلت(؛ كما ذكر اأبو   

الفرج يف اأغانيه )/6)2. 

)2( قال عمر بن عبد العزيز لطريح بن اإ�سماعيل الثقفي: »اأن�سدين اأبياتًا يكون فيها ن�سح ومعترب«، فاأن�سده الأبيات ال�سابقة. 

الأبيات يف كتاب م�ساهاة اأمثال كتاب كليلة ودمنة مبا اأ�سبهها من اأ�سعار العرب: )).  
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فهر�ض القوافي

�سفحةال�ساعرالأبياتبحرهقافيتهاأول البيت

ٌ
ر 370ربيعة بن اأمية2الوافر�سواُءواإِنَّا مع�سَ

429يزيد بن �سبة اأو غيره1الوافرالفتاُءاإذا عا�ض 

477يزيد بن الحكم7الطويلجزاوؤَُهاَجَزى اهلل 

386القا�سم بن اأمية1الطويل�ساحِبْهلعمري 

398محمد النميري  اأو 7الطويلالتجنِبتجنبَت ليلى

417يزيد بن �سبة30الهزجي�سبياإلى هند

364الحجاج بن يو�سف3الخفيفيحابياإن ذنبي وزن

444مو�سى الثقفي4الوافرالثياِبفما �سيء

433ابن اأبي العنب�ض6مجزوءالكاملالكثيِبيا �ساحب

راِبقباب الحمر 437الثقفي1الوافرال�سِّ

437الثقفي1الوافرالعيوِبواأجراأ من

481طريح الثقفي1الب�سيطكثِببطن العظاية

 المنازل
َ

ي 390محمد بن عبد اهلل النميري2الكاملاأحباُبُهَغ�سِ

415يزيد بن الحكم3المن�سرحالح�سُباأ�سبح في

478يزيد بن الحكم1مجزوء الكاملالقريُبولقد يكون

459اأمية بن اأبي ال�سلت2الوافرالعتاُبحناني ربنا

459اأمية بن اأبي ال�سلت2الطويلل تترقبفلما اأتتني

438الثقفي1الكاملاأرقُباأكرهت فيه

481طريح الثقفي3الطويلالعواقُبواأف�سل اأعمال

344الحارث بن كلدة7الوافرالعَتاُباأل اأبلغ

345الحارث بن كلدة7الوافرال�سحاُباأل يا حبذا

ْهاإذا اأنا ل اأبغي
ُ
363الحجاج بن يو�سف11الطويلكواكب

ْهَولَّت
ُ
َخب 449ب�سير بن النكث اأو1الرجز�سَ

ْهلم ُيْكِد حافره
ُ
460اأمية بن اأبي ال�سلت1مجزوء الكاملقليب

346الحارث بن كلدة9الطويلاأقارُبْهاأل ربَّ من
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325ابن الذئبة6الطويلجانبُهتبّغ ابن 

333المحبر الثقفي11الطويلوجندباوما كنت ممن

ْهاإني لمن اأنكرني
َ
323ابن الذئبة2الرجزالذيب

َبْهاأم الحلي�ض
َ
382عنترة بن عرو�ض2الرجز�َسْهر

380عدي بن ُخَزاعى 3المتقاربو�سباَبهاول�ست بذي

392محمد بن عبد اهلل النميري33الطويلعطراِتت�سوع م�سًكا

387القا�سم بن عمر2الطويلمماتياأل ليت 

370ُخفاف بن ن�سلة6الكاملالفلواِتكم قد تحطمت

اِتِهبينا الفتى
َّ
327اأبو ال�سلت بن اأبي ربيعة 5الرجزغر

399محمد بن عبد اهلل النميري اأو2الطويلال�سبُتتواعد للبين

420يزيد بن �سبة10الطويلال�سبُتتواعد للبين

396محمد بن عبد اهلل النميري 8الوافرالأثاِثاأهاجتك

اِجهل من �سبيل 383الفريعة بنت همام5الب�سيطَحجَّ

اِجقل لالأمير 384الفريعة بنت همام6الب�سيطَحجَّ

ِجفاإن ت�سحكي
َّ
367الحجاج بن يو�سف اأو1الطويلالُمَفر

 َوجٍّ
َ

438الثقفي2الرجزوجِّيا �سقي

386القا�سم بن اأمية2الطويلالأ�ساحيلعمري 

409م�سلم بن يزيد3الرجزنا�سِحاإن كان 

ُحَنَكاأَْت ُقروًحا
ْ
478يزيد بن الحكم1الطويلالَقر

371عبدالرحمن بن اأم الحكم1الطويل�سالُحاأََج�ضُّ هزيٌم

441رجل من ولد �سالم2الطويل�سوائحويوم اللوى 

335كنانة بن عبد ياليل بن �سالم23الطويلرائُح�سقى منزلي

328اأبو ال�سلت بن اأبي ربيعة1الب�سيطجنَّاُحُمْحَتَزٌم

351كنانة بن عبد ياليل2الكامليمزُحيا عمرو

412المغيرة بن �سعبة 2الرملالمنت�سْحاإنما مو�سع

ْلَطُخم�سي
ُ
421يزيد بن �سبة1الكاملَفي

333ثقيف2الهزجبجلموِدفاأرميها

�َض
ْ
326ابن الذئبة اأو3الوافرعبِداأطعُت العر

�َض
ْ
434ابن الدمينة اأو2الوافرعبداأطعُت العر
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350عمرو بن م�سعود4الب�سيطَغِداأ�سبحُت �سيًخا

407الأجرد الثقفي2الب�سيطع�سُدمن كان ذا

374عبدالرحمن بن اأم الحكم1الطويلويق�سُدعلى الحكم

460اأمية بن اأبي ال�سلت1الكاملفتلبدواو�سجا م�سافة

460اأمية بن اأبي ال�سلت1الكاملن�ستورُدبالماء جازمٌة

460اأمية بن اأبي ال�سلت1الكامليرَغُدهلل اأم الجاهلين

460اأمية بن اأبي ال�سلت1الوافرفديُدوع�سر الزيت

467اأمية بن اأبي ال�سلت57الطويلَواأَْمَجُدلك الحمد

464اأمية بن اأبي ال�سلت اأو1الطويلكنوُدهاواإن اأبا قابو�ض

436اأحالفي من ثقيف2الطويلالم�سهدااأبى حبكم

478يزيد بن الحكم 16الب�سيطعيدااأم�سى باأ�سماء

369الحجاج بن يو�سف اأو2الب�سيطالداِريا رب قد

376عبد اهلل بن اأراكة7الطويلالأجِريلعمري لقد

ْهِرمن خير ما 377عبد اهلل بن اأراكة2الكاملالدَّ

ْفِريقولون لي 378عبد اهلل بن اأراكة2الطويلال�سُّ

397محمد بن عبد اهلل النميري2الطويلالغوابِرَتَعزَّ ب�سبٍر

442عبد اهلل بن نمير2الطويلالغوابِرَتَعزَّ ب�سبٍر

399محمد بن عبد اهلل النميري اأو7الطويلوما يدريوداٍع دعا

364الحجاج بن يو�سف2المن�سرحَزَعِريمن يك ذا

439الثقفي1الطويلوالغْدِرلحا اهلل

438الثقفي7الطويلب�سائِراأمامُة

440حفيد ابن اأبي العنب�ض5الوافرنحريي�سائلني

441رجل من ثقيف1الب�سيطاأحجاِرمنا الذي ترك

326ابن الذئبة اأو الأجرد الثقفي2الطويلك�سريما بال من

353كنانة بن عبد ياليل5الطويلك�سريما بال من

408الأجرد الثقفي6الطويلك�سريما بال من 

ْهِروقد َجَعْلُت 422يزيد بن �سبة اأو غيره2الب�سيطالظَّ

422يزيد بن �سبة33الهزج�سيري�سليمى

وقد اأغدو
ِّ
425يزيد بن �سبة4الهزجالثر
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نِّبة1الطويلالك�سِراألم تعلموا 434ابن الدِّ

435اأبو طليق4الطويلنهِرراأيتك

ْزِرتخبرني 439الثقفي1الطويلال�سَّ

ْ
ْهِريقولون �ساهر 449ب�سير بن النكث5الطويلوال�سِّ

349عثمان بن اأبي العا�ض3الطويلعمرولعمرك

اآب الَغِزيُّ
ُ
375عبد اهلل بن اأراكة4الكاملالقبر

389محمد بن القا�سم5الطويلل�سبوُراأين�سى بنو

ُو م�سغُتُه
ْ
461اأمية بن اأبي ال�سلت1الب�سيطَجَزُروالَمر

329اأبو ال�سلت بن اأبي ربيعة8الخفيفالكفوُراإن اآيات

347الحارث بن كلدة5الب�سيطالب�سراإن اختيارك

اأم�سيُت
ُ
360الأ�سود بن م�سعود4الب�سيطالب�ْسر

ومن يقل
ُ
ر

َ
461اأمية بن اأبي ال�سلت1الب�سيطالكب

368الحجاج بن يو�سف اأو طريح7الرجزغباُرهااأما تراها

390اأبو البهار1الخفيفالبهاراا�سقياني على

ا
ً
فورال اأرى ناجي 461اأمية بن اأبي ال�سلت1الخفيفُع�سْ

350عمرو بن م�سعود6الب�سيط�سجرايا اأيها الملك

362الحجاج بن عتيك2الرجز المجزوءالإمارهيا حبذا

هتقول
َ
381عنترة بن عرو�ض9الرجزعنتر

450ب�سير بن النكث2الرجزَفَهَدْرحال عناء

لعمرك
ْ
ر

َ
323ابن الذئبة6المتقاربوالكب

اأعائ�ض
ْ
368الحجاج بن يو�سف اأو3المتقاربالمطر

فتبازت
ْ
374عبد الرحمن بن اأم الحكم1الرملالَوَتر

ونلقى كما
ُ

397محمد بن عبد اهلل النميري 1الطويلَولنْك�ض

365الحجاج بن يو�سف 4الخفيفالري�ِطقد اأتيُت

347الحارث بن كلدة 4الوافرعبيطاتركت الفار�ض

327ابن الذئبة 3الب�سيطواأدراِعاإن المنية

416يزيد بن الحكم5الطويلواقُعترى المرء

ُعلعمري لقد
َ
365الحجاج10الطويلَفُتْطب

473غيالن بن �سلمة4الطويلول اأتج�سُعاألم تر اأني

Thaqeef_Book.indb   492 24/5/10   2:45 PM



493

387مالك بن عمرو4الطويلاأ�سنُعم�سى �ساحبي

338م�سعود بن معتب 1المتقاربلذَعْهاأ�سوٌد

َنَّ
ِكي

ْ
اْعَلَتب 444ن�ساء ثقيف3الرجزُدفَّ

401محمد بن عبداهلل النميري اأو1الطويلواقِفولم ترعيني

فِّيا نا�سر 359اأزدة بنت الحارث3الرجز�سَ

فافاأدخْلُتها
ْ
434ابن روي�سد 1الطويلول ُحر

461اأمية بن اأبي ال�سلت1الخفيف�سديِقاأنت ما ع�ست

462اأمية بن اأبي ال�سلت1ال�سريعوالفليِقل�ست ب�ساٍع

ُة محمود ْلَوِقبزَّ 462اأمية بن اأبي ال�سلت1ال�سريع�سَ

462اأمية بن اأبي ال�سلت1الب�سيطواأوراِقول لقو�ض

َمِت 410المغيرة بن الأخن�ض4الب�سيطُمْحَتِرِقلما تهدَّ

اِققد قرت 
َّ

ام بن الأغفل12الرجزالف�س 414همَّ

439الثقفي1ال�سريعالعروِقفاحتلبوا

361البراء بن قبي�سة2الطويلُمَحلِِّقكاأن فوؤادي

379عثمان بن اأبي ربيعة2الوافرالعقوُقف�س�سنا

ا
ًّ
370ربيعة بن اأمية2الطويلوما بُقواواإن تك حي

476غيالن بن �سلمة1الب�سيطالُخُلُقعليك بالق�سد

401محمد بن عبداهلل النميري3الطويللواحُقْهلزينب طيٌف

ا
ً
452ُقَتيَلة بنت الحارث10الكاملموفُقيا راكب

ٍف
ْ
473غيالن بن �سلمة 1الخفيفاختالقاباأُْمْوَن َحر

366الحجاج بن يو�سف 6الطويلُهَناِلِكاإذا ما لقيت

425يزيد بن �سبة5المن�سرحمحتنُكلم ين�ض 

462اأمية بن اأبي ال�سلت1الخفيفيغ�ساكاابِت �سفيان

اكامن �ساآبيب 463اأمية بن اأبي ال�سلت1الخفيفَك�سَّ

406المختار بن اأبي عبيد3الرجزمالكااإذا ا�ستريت

463اأمية بن اأبي ال�سلت1الخفيفوالداكاايِت كال�سم�ض

ْكيا َلَك من 
َ
ر

َ
359اأبو عبيد بن م�سعود 3الرجزاأْكب

380عمار بن غيالن بن �سلمة اأو4الطويلبغافِلحلفت لهم

410المغيرة بن الأخن�ض5الرجزالميِلقد علمت
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لياأهين لهم
ْ
435ابن واب�سة2الطويلَقب

440الثقفية1الكامل�سبيِلوكاأنما كانوا

اَلِلومن يذهب 463اأمية بن اأبي ال�سلت1الوافرال�سَّ

437بع�ض ثقيف3الب�سيطالجبِلهلل َدرُّ ثقيٍف

463اأمية بن اأبي ال�سلت1الوافراأَِليُلونهٍب قد

لَُّلاإن الذي  412المغيرة بن �سعبة2الكامللُم�سَ

411المغيرة بن الأخن�ض5الرجزعطبوُلقد علمت 

402محمد بن عبداهلل النميري اأو2الطويل�سبيُلاأل هل

402محمد بن عبداهلل النميري اأو4مجزوء الكاملنزوُلومجال�ٍض لك

416يزيد بن الحكم اأو3الوافرماُلت�سائلني

ُلفاأَ�ْسَهُد
َّ
451ظبيان بن كراد2الطويلُمَتقب

الاإذا عدل
ْ
366الحجاج بن يو�سف2الطويلُنب

389محمد بن القا�سم2الكاملَمْغُلولفلئن ثويت

331اأبو ال�سلت بن اأبي ربيعة17الب�سيطاأحوالليطلب الوتر

361البراء بن قبي�سة2الخفيفو�سالاأم عبد 

410المغيرة بن الأخن�ض1م�سطور ال�سريعالليلل عهد 

375عبدالرحمن بن عتاب2الرجزَوْلَوْلاأنا ابن 

400محمد بن عبد اهلل النميري اأو6المتقاربالمحلاأل من لقب

َلْلقد علمت 406المختار الثقفي4م�سطور الرجزالطَّ

450المختار الثقفي6الرجزاأَُوْلَعْوٌد على

348الحارث بن كلدة2الرملَمَثْلولنا في الحي

335علقمة بن ن�سلة2الطويلِحْلِميلعمرك اإن

403محمد بن عبداهلل النميري اأو1الطويلالمالغِمولكن لعمر 

َبْلُت من
ْ
ر

َ
406المختار بن اأبي عبيد4الطويلالرواغِمَت�س

371عبدالرحمن بن اأم الحكم2الخفيفكريِمل هنيًئا بما

َماِمثالث قد 357ابن الكاهلية2الوافربالزِّ

ٌو ُمِدلٌّ 474غيالن بن �سلمة1الرجزاللهامِم�َساأْ

474غيالن بن �سلمة1الوافرالجميِمِلُتْكِذَب

436اأبو مروان الثقفي4مجزوءالخفيفمنعِممن لقلٍب
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378عبد اهلل بن �سعيد5الب�سيطالهاِماأقول اإْذ

ْلِمبوجٍه 426يزيد بن �سبة1الهزجالظَّ

367الحجاج بن يو�سف1الخفيفعظيُمَربِّ اإن العباد

463اأمية بن اأبي ال�سلت1الوافرتهيُمترى فيه

ل �سيب 464اأمية بن اأبي ال�سلت1الوافرزنيُمُتَحوِّ

443فقيد ثقيف7مجزوءالخفيفُتَكّلُموااأيها الجيرة

ِلَغنِّي
ْ
474غيالن بن �سلمة1الب�سيطَزَهُمهل ُتب

324ابن الذئبة3الوافرالأطومتفيق بدرة

403محمد بن عبد اهلل النميري اأو2الطويلاْلِتَزاُمَهاوبي�ساء مك�سال

480يزيد بن الحكم3الطويلاخت�ساُمهاقد اخت�سم

352كنانة بن عبد ياليل بن عمرو7الطويلنريُمَهامن كان

343الأج�ض بن مردا�ض 4الطويلوحليمهافقد جربتنا

338م�سعود بن معتب2الطويليقدَمال قي�سكم ِمنَّا

353مردا�ض بن عمرو6الوافراقت�سامافاإن اهلل لم

ْمرحلوا وكلهم
َ
440حفيد ابن اأبي العنب�ض4الكاملبالَحر

َيَظلَّ َمْن
ْ
475غيالن بن �سلمة2الرجزعذاِئم

385القا�سم بن اأمية8الكاملدهماِنيا طالب

403محمد بن عبداهلل النميري7الطويلبالُحْزِنطربت و�ساقتك

413المغيرة بن �سعبة4الكاملالنُّْعماِناأدركت ما

372عبدالرحمن بن اأم الحكم5الطويلاأم اأباِنوكاأ�ض ترى

372عبد الرحمن بن اأم الحكم5الب�سيطواإمكانل تحُنن

373عبدالرحمن بن اأم الحكم5الوافرالجنوِناأل يا عمرو

339م�سعود بن معتب2الب�سيطوُحْجراِنل اأعرفنَّ

361البراء بن قبي�سة2الب�سيطل توؤاتينيل اأْوِطُن

ِعُنما زلُت اأحمل 379عبد اهلل بن �سعيد 3الب�سيطَنطَّ

426يزيد بن �سبة26الوافراأردنااأرى �سلمى

328اأبو ال�سلت بن اأبي ربيعة9الب�سيطاأركانانحن المبنُّون

443فقيد ثقيف5الهزجاأكوننَّهاأل رفقًا 

475غيالن بن �سلمة1الوافرالأبينابمعترك
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428يزيد بن �سبة1الكاملاإدراكهال تبدين

464اأمية بن اأبي ال�سلت1الطويل�سواجياواإن الذي

اُر ٌم َوَعمَّ
ْ
اُحَكي

َ
َواِهي 358ابن المغيرة بن الأخن�ض8الطويلالدَّ

ا
ًّ
ْهن�سحت علي

َ
413المغيرة بن �سعبة 5الطويلثاني

404محمد بن عبد اهلل النميري2الطويلمكاِنفها اأنذا 

اأن�شاف الأبيات

369الحجاج بن يو�سفالطويلجميل المحيا بختريٌّ اإذا م�سى

421يزيد بن �سبةالطويلمنعمة بي�ساء لي�ض بها اأمت

479يزيد بن الحكمالطويلويهجرن اأقوامًا وهن �سديق

480يزيد بن الحكمالطويل�سفادعها غرقى لهن نقيق
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الم�شادر والمراجع

- القراآن الكريم.

- اأبيات ال�ست�سهاد: لأحمد بن فار�ض )395هـ(، تحقيق: عبد ال�سالم هارون، مكتبة م�سطفى 

البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1392هـ/1972م.

مة ال�سيد محمد بن محمد الح�سيني  - اإتحاف ال�سادة المتقين ب�سرح اإحياء علوم الدين: للعالَّ

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الأولى،  الطبعة  )1205هـ(،  بمرت�سى  ال�سهير  الزبيدي 

1409هـ/ 1989م.

- اآثار البالد واأخبار العباد: لزكريا بن محمد القزويني )682هـ(، دار �سادر ودار بيروت، 

بيروت، 1380هـ / 1960م.

- اأح�سن التقا�سيم في معرفة الأقاليم: لأبي عبد اهلل �سم�ض الدين محمد بن اأحمد بن اأبي بكر 

المقد�سي )380هـ(، م�سور طبعة ليدن، مطبعة بريل، 1909م.

- الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية: لأبي الح�سن علي بن محمد بن حبيب )ت450هـ(، 

تحقيق: اأحمد البغدادي، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 1966م.

- اأحكام القراآن: لبن العربي اأبي بكر بن محمد بن عبد اهلل )543هـ(، تحقيق علي محمد 

البجاوي، مكتبة عي�سى البابي الحلبي و�سركاه، القاهرة، الطبعة الثانية، 1387هـ/ 1967م.

- اأخبار اأبي القا�سم الزجاجي: تحقيق الدكتور عبد الح�سين المبارك، دار الر�سيد للطباعة 

والن�سر والتوزيع، بغداد، 1401هـ/1980م.

وال: لأبي حنيفة اأحمد بن داود الدينوري )282هـ(، تحقيق عبد المنعم عامر،  - الأخبار الطِّ

دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، 1960م.

- الأخبار الموفقيات: للزبير بن بكار )256هـ(، تحقيق �سامي مكي العاني، مطبعة العاني، 
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بغداد، 1973م.

اأبي بكر ابن قيم الجوزية )751هـ(،  الن�ساء: لأبي عبد اهلل �سم�ض الدين محمد بن  اأخبار   -

�سرح وتحقيق: نزار ر�سا، دار ومكتبة الحياة للطباعة والن�سر، بيروت، 1408هـ/1988م.

الأزرقي  اأحمد  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  الوليد  لأبي  الآثار:  من  فيها  جاء  وما  مكة  اأخبار   -

الأندل�ض  بيروت ومكة، مطبعة دار  ال�سالح ملح�ض، طبعتا  )250هـ(، تحقيق: ر�سدي 

1969م، وطبعة مكة، 1965م.

- اختيار الممتع في علم ال�سعر وعمله: لأبي محمد عبد الكريم بن اإبراهيم النه�سلي )405هـ(، 

تحقيق: الدكتور محمود �ساكر القطان، الطبعة الأولى، دار المعارف، م�سر، 1985م.

- الختيارين: �سنعة الأخف�ض، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، مطبعة محمد ها�سم الكتبي، 

دم�سق، 1394هـ/1947م.

- اأدب الخوا�ض في المختار من بالغات قبائل العرب واأخبارها واأن�سابها واأيامها: للوزير 

الريا�ض،  اليمامة،  دار  الجا�سر،  حمد  اإعداد:  )418هـ(،  علي  بن  الح�سين  المغربي 

1400هـ/ 1980م.

مكتبة  ال�سقا،  م�سطفى  تحقيق  )450هـ(،  الماوردي  الح�سن  لأبي  والدين:  الدنيا  اأدب   -

م�سطفى البابي، القاهرة، الطبعة الخام�سة، 1406هـ/1986م.

- اأدب الكاتب: لأبي محمد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: د. محمد الدالي، 

موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1402هـ/1982م.

اأحمد بن محمد المرزوقي )421هـ(، مطبعة مجل�ض دائرة  - الأزمنة والأمكنة: لأبي علي 

المعارف العثمانية، حيدر اأباد- الدكن بالهند، 1332هـ.

- الأزمنة وتلبية الجاهلية: لأبي علي محمد بن الم�ستنير المعروف بقطرب )بعد 206هـ(، 

تحقيق: د. حاتم ال�سامن، موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة الثانية، 1405هـ/1985م.
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370هـ(،  قبل  حّيًا  )كان  الَهَروي  النحوي  محمد  بن  لعلي  الحروف:  علم  في  الأزهية   -

بدم�سق  العربية  اللغة  الثانية، مطبوعات مجمع  الطبعة  الملوحي،  المعين  تحقيق: عبد 

1401هـ/ 1981م.

الرحيم  الزمخ�سري )538هـ( تحقيق: عبد  القا�سم محمود بن عمر  البالغة: لأبي  اأ�سا�ض   -

محمود، دار المعرفة، بيروت، 1402هـ/1982م.

ال�سيوطي )911هـ(،  اأبي بكر  بن  الرحمن  الف�سل عبد  اأبي  الدين  النزول: لجالل  اأ�سباب   -

طبعة دار التحرير للطبع والن�سر، القاهرة 1382هـ/1962م.

)463هـ(،  البر  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  يو�سف  عمر  لأبي  الأ�سحاب:  معرفة  في  ال�ستيعاب   -

تحقيق: علي محمد البجاوي، دار نه�سة م�سر، الفجالة، القاهرة.

- اأ�سد الغابة في معرفة ال�سحابة: لأبي الح�سن علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير 

)630هـ(، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، 1426هـ/ 2005م.

ال�سالم  عبد  تحقيق:  )245هـ(،  حبيب  بن  لمحمد  الأ�سراف:  من  المغتالين  اأ�سماء   -

نوادر  �سمن  )طبع  1370هـ/1951م  القاهرة،  والن�سر،  والترجمة  التاأليف  لجنة  هارون، 

المخطوطات(.

بالأ�سود  الملقب  الأعرابي  محمد  لأبي  فر�سانها:  وذكر  واأن�سابها  العرب  خيل  اأ�سماء   -

بيروت  الر�سالة،  موؤ�س�سة  �سلطاني،  علي  د. محمد  تحقيق:  430هـ(،  )بعد  الُغندجاني 

1401هـ/1981م.

اأ�سماء خيل العرب وفر�سانها: لأبي عبد اهلل محمد بن زياد الأعرابي )231هـ(، تحقيق:   -

جرج�ض لوي دلَّويدا، مطبعة بريل، ليدن )بهولندا( 1928م )طبع مع كتاب ن�سب الخيل 

في الجاهلية والإ�سالم واأخبارها: له�سام بن محمد الكلبي(.

جانين  تحقيق:  )611هـ(،  الهروي  بكر  اأبي  بن  لعلي  الزيارات:  معرفة  اإلى  الإ�سارات   -

�سورديل طومين، المعهد الفرن�سي للدرا�سات العربية، دم�سق 1953م.
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- الأ�سباه والنظائر في النحو: لجالل الدين ال�سيوطي )911هـ(، تحقيق الدكتور عبد العال 

�سالم مكرم، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، القاهرة، 1423هـ/2003م.

- الأ�سباه والنظائر من اأ�سعار المتقدمين والجاهلية والمخ�سرمين: للخالديين اأبي بكر محمد 

)380هـ( واأبي عثمان �سعيد )390 اأو 391هـ( ابني ها�سم، تحقيق ال�سيد محمد يو�سف، 

لجنة التاأليف والترجمة والن�سر، 1965م.

- ال�ستقاق: لأبي بكر محمد بن الح�سن بن دريد )321هـ(، تحقيق: عبد ال�سالم هارون، 

ببغداد،  المثنى  مكتبة  بم�سر،  الخانجي  موؤ�س�سة  ن�سر  المحمدية،  ال�سنة  مطبعة 

1378هـ/1958م.

الحوار،  دار  الأولى،  الطبعة  يعقوب،  الكريم  عبد  للدكتور  الجاهليين،  العامريين  اأ�سعار   -

الالذقية، 1982م.

الل�سو�ض واأخبارهم: جمع وتحقيق: عبد المعين المّلوحي، الطبعة الأولىو دار  اأ�سعار   -

طال�ض، دم�سق، 1988م.

بابن حجر  المعروف  الع�سقالني  الكناني  علي  بن  لأحمد  ال�سحابة:  تمييز  في  الإ�سابة   -

)852هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1412هـ/1992م.

ال�سالم  وعبد  �ساكر  اأحمد  تحقيق:  )244هـ(،  يت  ال�سكِّ بن  ليعقوب  المنطق:  اإ�سالح   -

هارون، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، 1375هـ/1956م.

- الأ�سنام: له�سام بن محمد الكلبي )204هـ(، تحقيق: اأحمد زكي، الدار القومية للطباعة 

والن�سر، القاهرة، 1343هـ/1924م.

- الأ�سول في النحو: لأبي بكر محمد بن �سهل ال�سراج )316هـ(، تحقيق: د. عبد الح�سين 

الفتلي، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1405هـ/1985م.

المختار الجكني  بالقراآن: لمحمد الأمين بن محمد بن  القراآن  اإي�ساح  البيان في  اأ�سواء   -

ال�سنقيطي )1393هـ(، تحقيق: مكتب البحوث والدرا�سات، دار الفكر للطباعة والن�سر، 
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بيروت، 1415هـ.

- الأطل�ض التاريخي ل�سيرة الر�سول : �سامي بن عبد اهلل المغلوث، الطبعة الأولى، مكتبة 

العبيكان، الريا�ض، 1422هـ/2001م.

الطبعة  اأبو خليل،  للدكتور �سوقي  ال�سحاح وال�سنة:  الكتب  النبوي من  الحديث  اأطل�ض   -

الرابعة، دار الفكر، دم�سق.

دم�سق،  الفكر،  دار  الرابعة  الطبعة  خليل،  اأبو  �سوقي  للدكتور  النبوية:  ال�سيرة  اأطل�ض   -

1425هـ/2005م.

- اإعجاز القراآن: لأبي بكر محمد بن الطيب الباقالني )403هـ(، تحقيق: ال�سيد اأحمد �سقر، 

الطبعة الخام�سة، دار المعارف، م�سر، 1997م.

الزمخ�سري  عمر  بن  محمود  القا�سم  لأبي  العرب:  لمية  �سرح  في  العجب  اأعجب   -

�سعد  مطبعة  الأولى،  الطبعة  ر،  حوَّ اإبراهيم  محمد  الدكتور  تحقيق:  )538هـ/1144م(، 

الدين، دم�سق 1408هـ/ 1988م.

- الأعالم: لخير الدين الزركلي الطبعة ال�ساد�سة ع�سرة، دار العلم للماليين، بيروت، 2005م.

- الأغاني: لأبي الفرج علي بن الح�سين الأ�سفهاني )976هـ(، تحقيق الدكتور اإح�سان عبا�ض 

بيروت،  دار �سادر،  الثانية،  الطبعة  عبا�ض،  بكر  والأ�ستاذ  ال�سعافين  اإبراهيم  والدكتور 

1425هـ/2004م.

طبعة  عن  )�سورة  بيروت  الكتب،  عالم  )604هـ(،  البلوي  محمد  بن  ليو�سف  باء:  األف   -

المطبعة الوهبية، القاهرة 1287هـ(.

العلمية،  الكتب  دار  البغدادي )356هـ(،  القالي  القا�سم  بن  اإ�سماعيل  الأمالي: لأبي علي   -

بيروت، 1985م.

- اأمالي ابن ال�سجري: هبة اهلل بن علي بن محمد بن حمزة الح�سني العلوي )542هـ(، تحقيق 
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ودرا�سة الدكتور محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1412هـ /1992م.

اإ�سحاق الزجاجي )340هـ(، تحقيق عبد  القا�سم عبد الرحمن بن  اأمالي الزجاجي: لأبي   -

والتوزيع،  والن�سر  للطبع  الحديثة  العربية  الموؤ�س�سة  الأولى،  الطبعة  هارون،  ال�سالم 

الفجالة القاهرة، 1382هـ.

- اأمالي المرت�سى )غرر الفوائد ودر القالئد(: لل�سريف المرت�سى علي بن الح�سين المو�سوي 

العربي،  الكتاب  دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  محمد  تحقيق:  )355هـ-436هـ(،  العلوي 

بيروت، 1387هـ/1967م.

- اأمالي المرزوقي: لأبي علي اأحمد بن محمد بن الح�سن المرزوقي )421هـ(، تحقيق د. 

يحيى وهيب الجبوري، الطبعة الأولى، دار الغرب الإ�سالمي، بيروت، 1995م.

- الإمامة وال�سيا�سة: لأبي محمد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة )276هـ(، مكتبة الحلبي، م�سر، 

1388هـ.

- اإمتاع الأ�سماع بما للر�سول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع: لتقي الدين اأحمد بن 

علي المقريزي، تحقيق: محمود محمد �ساكر، اإ�سدار لجنة التاأليف والترجمة والن�سر، 

طبعة ال�سوؤون الدينية بدولة قطر، 1941م.

قطام�ض،  المجيد  عبد  الدكتور  تحقيق:  )224هـ(،  �سالم  بن  القا�سم  عبيد  لأبي  الأمثال:   -

الطبعة الأولى، دار الماأمون للتراث، دم�سق وبيروت، 1400هـ/1980م.

مطبعة  الحديثي،  الغفور  عبد  بهجة  وتحقيق  درا�سة  و�سعره:  ال�سلت حياته  اأبي  بن  اأمية   -

العاني، بغداد، 1975م.

- اإنباه الرواة على اأَْنَباه النُّحاة: لجمال الدين اأبي الح�سن علي بن يو�سف القفطي )624هـ(، 

تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، موؤ�س�سة 

الكتب الثقافية، بيروت، 1406هـ/1986م.

من  الأولى،  الطبعة  )562هـ(،  ال�سمعاني  محمد  بن  الكريم  عبد  �سعد  لأبي  الأن�ساب:   -
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مطبوعات دائرة المعارف العثمانية، حيدر اأباد، الدكن- الهند، 1383هـ/ 1963م.

- اأن�ساب الأ�سراف: لأحمد بن يحيى بن جابر البالذري )279هـ(، تحقيق: الدكتور محمد 

حميد اهلل، معهد المخطوطات العربية، طبعة دار المعارف، م�سر، 1964م.

- الإن�ساف في م�سائل الخالف: لبن الأنباري )577هـ(، الطبعة الرابعة، م�سر، 1961م.

حققه  )1120هـ(،  المدني  مع�سوم  بن  الدين  �سدر  لعلي  البديع:  اأنواع  في  الربيع  اأنوار   -

ن�سر  النجف،  النعمان،  مطبعة  الأولى،  الطبعة  �سكر،  هادي  �ساكر  ل�سعرائه:  وترجم 

وتوزيع مكتبة العرفان، كربالء، 1388هـ/1968م.

- الأنوار ومحا�سن الأ�سعار: لأبي الح�سن علي بن محمد المعروف بال�سم�ساطي )380هـ(، 

تحقيق: �سالح مهدي العزاوي، دار الحرية، بغداد، 1976م.

يحيى محمود  تحقيق:  )1113هـ(،  العجيمي  يحيى  بن  علي  بن  لح�سن  اللطائف:  اإهداء   -

�ساعاتي، دار ثقيف للن�سر والتاأليف، الطائف، 1400هـ.

محمد  الدكتور  تحقيق:  )395هـ(،  الع�سكري  اهلل  عبد  بن  الح�سن  هالل  لأبي  الأوائل:   -

ال�سيد الوكيل، الطبعة الأولى، دار الب�سير للثقافة والعلوم الإ�سالمية، طنطا والمن�سورة، 

1408هـ/1987م.

- اأيام العرب في الجاهلية: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم وعلي محمد البجاوي، الطبعة الثالثة، 

دار اإحياء الكتب العربية، مطبعة عي�سى البابي الحلبي، القاهرة، 1361هـ/1942م.

ب�سار  بن  القا�سم  بن  بكر محمد  لأبي  اهلل عز وجل:  كتاب  في  والبتداء  الوقف  اإي�ساح   -

مطبوعات  رم�سان،  الرحمن  عبد  الدين  محيي  تحقيق:  )328هـ(،  النحوي  الأنباري 

مجمع اللغة العربية بدم�سق، 1390هـ/1971م.

- اإي�ساح �سواهد الإي�ساح: لأبي علي الح�سن بن عبد اهلل القي�سي )من علماء القرن ال�ساد�ض 

الهجري(، تحقيق: الدكتور محمد بن حمود الدعجاني، دار الغرب الإ�سالمي.

Thaqeef_Book.indb   503 24/5/10   2:45 PM



504

- البداية والنهاية: للحافظ اأبي الفداء اإ�سماعيل بن كثير )774هـ(، بيروت، 1966م.

- البديع في البديع في نقد ال�سعر: لالأمير اأ�سامة بن منقذ )484هـ/1188م(، تحقيق: عبد الأمير 

علي مهنا، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1987م.

- البديع في نقد ال�سعر: لأ�سامة بن منقذ )448هـ(، تحقيق: اأحمد اأحمد بدوي وحامد عبد 

المجيد، طبعة م�سطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1380هـ/1960م.

- البر�سان والعرجان والعميان والحولن: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )255هـ(، 

تحقيق عبد ال�سالم هارون، طبعة وزارة الإعالم، بغداد، 1982م.

- الب�سائر والذخائر: لأبي حيان التوحيدي )414هـ(، تحقيق د. وداد القا�سي، دار �سادر، 

بيروت، 1419هـ/1999م.

- بالد العرب: لالأ�سفهاني، تحقيق حمد الجا�سر والعلي، دار اليمامة، الريا�ض، 1388هـ.

- بلوغ الأرب في معرفة اأحوال العرب: ال�سيد محمد �سكر الألو�سي، القاهرة، 1924م.

تحقيق:  )463هـ(،  اهلل  عبد  بن  يو�سف  البر  عبد  المجال�ض: لبن  واأن�ض  المجال�ض  بهجة   -

محمد مر�سي الخولي الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1402هـ/1982م.

- البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )255هـ(، تحقيق عبد ال�سالم محمد 

هارون. الطبعة الخام�سة، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1405هـ/1985م.

- تاج العرو�ض: لمحمد مرت�سى الزبيدي )1205هـ(، المطبعة الخيرية، القاهرة، 1306هـ.

- تاريخ الأدب العربي: الع�سر الجاهلي، للدكتور �سوقي �سيف، دار المعارف، القاهرة، 

1965م.

ح�سن  اإبراهيم  ح�سن  للدكتور  والجتماعي:  والثقافي  والديني  ال�سيا�سي  الإ�سالم  تاريخ   -

الطبعة ال�سابعة، مكتبة النه�سة الم�سرية، 1964م.

الذهبي )748هـ(،  اأحمد  بن  الدين  ل�سم�ض  الم�ساهير والأعالم:  الإ�سالم وطبقات  تاريخ   -

Thaqeef_Book.indb   504 24/5/10   2:45 PM



505

مكتبة القد�ض، 1367هـ.

اف  نوَّ تحقيق:  )310هـ(،  الطبري  جرير  بن  محمد  جعفر  لأبي  والملوك:  الأمم  تاريخ   -

اح، الطبعة الثانية، دار �سادر، بيروت، 1426هـ/2005م. الجرَّ

- تاريخ الخلفاء: لجالل الدين ال�سيوطي )911هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 

الطبعة الأولى، المكتبة التجارية الكبرى، م�سر، 1371هـ/1952م.

البكري  الديار  الح�سن  بن  بن محمد  لح�سين  نفي�ض:  اأنف�ض  اأحوال  في  الخمي�ض  تاريخ   -

)من رجال القرن ال�ساد�ض ع�سر الميالدي(، موؤ�س�سة �سعبان للن�سر والتوزيع، بيروت، 

1283هـ.

- التاريخ ال�سيا�سي للدولة العربية: عبد المنعم ماجد، مكتبة الأنجلو الم�سرية، 1965م.

- تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي: للدكتور علي ح�سني الخربوطلي، دار المعارف، 

1959م.

- تاريخ العرب في الع�سر الجاهلي حتى قيام الدولة الأموية: للدكتور عبد العزيز �سالم، طبعة 

دار النه�سة العربية، 1971م.

- تاريخ العرب قبل الإ�سالم: للدكتور جواد علي، دار الهالل، القاهرة، ومطبعة التفي�ض، 

بغداد، 1950م.

- التاريخ الكبير: لمحمد بن اإ�سماعيل البخاري )256هـ(، دار الفكر، بيروت، 1986م.

- تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن اأبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن وا�سح المعروف باليعقوبي 

)292هـ(، دار �سادر بيروت.

- تاريخ مدينة دم�سق = تاريخ دم�سق: لأبي القا�سم علي بن الح�سن بن ع�ساكر )571هـ(، 

والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  العمري،  عمر  �سعيد  اأبي  الدين  محب  تحقيق 

بيروت، 1997م.
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- تاأويل م�سكل القراآن: لأبي محمد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري )276هـ(، �سرحه 

ون�سره ال�سيد اأحمد �سقر، دار التراث، القاهرة، 1393هـ/1973م.

- تجريد الأغاني: لبن وا�سل الحموي )697هـ(، تحقيق د. طه ح�سين واإبراهيم الإبياري، 

دار الكتاب العربي، القاهرة، 1374هـ-1382هـ/ 1955م-1963م.

- تحرير التحبير: لبن اأبي الإ�سبع الم�سري )654هـ( تحقيق: حفني محمد �سرف، طبعة 

المجل�ض الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية، القاهرة، 1383هـ.

- تح�سيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب: تحقيق الدكتور 

زهير عبد المح�سن �سلطان، الطبعة الثانية، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1415هـ/ 1994م.

- التذكرة الحمدونية: لمحمد بن الح�سن بن محمد بن علي بن حمدون، تحقيق: اإح�سان 

عبا�ض وبكر عبا�ض. الطبعة الأولى، بيروت، 1996م.

- التذكرة ال�سعدية في الأ�سعار العربية: لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد العبيدي )من 

رجال القرن الثامن الهجري(، تحقيق: الدكتور عبد اهلل الجبوري، الطبعة الأولى، دار 

الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ/2001م.

الهالل  دار ومكتبة  الثانية،  الطبعة  الإنطاكي )ت1008هـ/1600م(،  داود  الأ�سواق:  تزيين   -

بيروت، 1404هـ/1988م.

�سعيد،  للدكتور جميل  نوا�ض:  اأبي  اإلى  الجاهلية  العربي من  ال�سعر  الخمريات في  - تطور 

الطبعة الأولى، مطبعة العتماد، م�سر، 1945م.

- التعازي والمراثي: لأبي العبا�ض محمد بن يزيد المبرد )286هـ(، تحقيق محمد الديباجي، 

مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�سق، 1396هـ/1976م.

بيروت،  الفكر،  دار  )774هـ(،  الدم�سقي  كثير  بن  عمر  بن  لإ�سماعيل  كثير:  ابن  تف�سير   -

1401هـ.
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الأولى،  الطبعة  الثعالبي )875هـ(،  الرحمن بن محمد بن مخلوف  لعبد  الثعالبي:  تف�سير   -

موؤ�س�سة الأعلمي للن�سر، بيروت.

- تف�سير الطبري = جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 

)310هـ(، دار الفكر، بيروت، 1408هـ/1988م.

- تف�سير القرطبي = الجامع لأحكام القراآن: لأبي عبد اهلل محمد بن اأحمد القرطبي )671هـ(، 

الطبعة الأولى، دار ال�سعب، القاهرة.

الطبعة  )604هـ(،  الرازي  عمر  بن  محمد  الدين  لفخر  الغيب:  مفاتيح   = الكبير  التف�سير   -

الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421هـ.

- تف�سير الك�ساف: لجار اهلل الزمخ�سري )538هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت، 1986م.

الدكتور  تحقيق:  )284هـ(،  البدنيجي  اليمان  اأبي  بن  اليمان  ب�سر  لأبي  اللغة:  في  التقفية   -

خليل اإبراهيم العطية، مطبعة العاني، بغداد، 1976م.

- التلخي�ض في معرفة اأ�سماء الأ�سياء: لأبي هالل الع�سكري )بعد395هـ(، تحقيق: الدكتور 

عزة ح�سن، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�سق، 1389هـ-1969م.

ْيِبي )837هـ(، تحقيق: الدكتور  - تمثال الأمثال: لأبي المحا�سن محمد بن علي العبدري ال�سَّ

اأ�سعد ذبيان، الطبعة الأولى، دار الم�سيرة، بيروت، 1402هـ/1982م.

- التمثيل والمحا�سرة: لأبي من�سور عبد الملك بن محمد الثعالبي )429هـ(، تحقيق: عبد 

الفتاح محمد الحلو، عي�سى البابي الحلبي، القاهرة، 1381هـ/1961م.

العلي، طبعة دار  اأحمد  للدكتور �سالح  الب�سرة:  التنظيمات الجتماعية والقت�سادية في   -

الطليعة، بيروت، 1969م.

الطبعة  )582هـ(،  الع�سقالني  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الدين  ل�سهاب  التهذيب:  تهذيب   -

الأولى، دار الفكر، بيروت، 1404هـ/1984م.
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- تهذيب اللغة: لأبي من�سور الأزهري )370هـ(، عدد من المحققين، الدار الم�سرية للتاأليف 

والترجمة، م�سر، 1966م.

مع  هارون  ال�سالم  عبد  تحقيق:  )370هـ(،  الأزهري  اأحمد  بن  لمحمد  اللغة:  تهذيب   -

اآخرين، الموؤ�س�سة الم�سرية العامة للتاأليف والأنباء والن�سر، القاهـرة، 1384هـ-1396هـ / 

1964م-1976م.

- تهذيب اللغة: لمحمد بن اأحمد الأزهري )370هـ( تحقيق: عبد ال�سالم هارون مع اآخرين، 

1964م،  1384هـ-1396هـ/  القاهرة  والن�سر،  والأنباء  للتاأليف  العامة  الم�سرية  الموؤ�س�سة 

1976م.

الطبعة  بدران،  القادر  عبد  ترتيب  )571هـ(،  ع�ساكر  لبن  الكبير:  دم�سق  تاريخ  تهذيب   -

الثانية، دار الم�سيرة، بيروت، 1979م.

- التيجان في ملوك حمير: عن وهب بن منبه، رواية اأبي محمد عبد الملك بن ه�سام، الطبعة 

الأولى، تحقيق ون�سر مركز الدرا�سات والأبحاث اليمنية، �سنعاء، 1347هـ.

الدكتور  ن�سرها  ال�سكيت:  ولبن  ولل�سج�ستاني  لالأ�سمعي  الأ�سداد:  في  كتب  ثالثة   -

اأوغ�ست هفنر، المطبعة الكاثوليكية لالآباء الي�سوعيين، بيروت، 1912م.

الثعالبي  محمد  بن  الملك  عبد  من�سور  لأبي  والمن�سوب:  الم�ساف  في  القلوب  ثمار   -

)429هـ(، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار المعارف، م�سر، 1965م.

الأولى،  الطبعة  )310هـ(،  الطبري  بن جرير  لمحمد  القراآن:  اآي  تاأويل  عن  البيان  - جامع 

المطبعة الأميرية الكبرى، بولق، 1338هـ.

تحقيق:  )279هـ(،  الترمذي  �سورة  بن  عي�سى  بن  محمد  عي�سى  لأبي  ال�سحيح:  الجامع   -

اأحمد محمد �ساكر، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1937م.

الكتب  دار  مطبعة  القرطبي،  اأحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  لأبي  القراآن:  لأحكام  الجامع   -

الم�سرية، 1365هـ/1946م، 1367هـ/1948م.
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- جغرافية جزيرة العرب: عبد المنعم الغال�ض، دار من�سورات الب�سري، 1962م.

- جغرافية �سبه جزيرة العرب: عمر ر�سا كحالة، مطبعة الترقي، دم�سق، 1945م.

- جمهرة اللغة: لبن دريد، طبع بالأوف�ست، مكتبة المثنى، بغداد )م�سورة عن طبعة حيدر 

اآباد(، الدكن، 1345هـ.

- جمهرة اأن�ساب العرب: لأبي محمد علي بن اأحمد بن حزم الأندل�سي )456هـ(، تحقيق: 

عبد ال�سالم هارون، الطبعة ال�ساد�سة، دار المعارف، م�سر، 1999م.

- جوامع ال�سيرة: لأبي محمد علي بن اأحمد بن حزم، تقديم وتعليق: اأحمد ح�سن جابر، 

طبعة الأزهر ال�سريف، القاهرة، 1412هـ/1992م.

الثقافة  العمد، دار  اإح�سان �سدقي  ال�سيا�سية:  الثقفي، حياته واآراوؤه  يو�سف  الحجاج بن   -

بيروت، 1973م.

- الح�سارة الأموية العربية في دم�سق: عمر اأبو الن�سر، بيروت، 1948م.

- الحلل في اإ�سالح الخلل من كتاب الجمل: لأبي محمد عبد اهلل بن محمد البطليو�سي 

ودى، طبعة دار الر�سيد للن�سر، �سمن من�سورات  )521هـ(، بتحقيق: �سعد عبد الكريم �َسعُّ

وزارة الإعالم العراقية، 1980م.

- الحلل في �سرح اأبيات الجمل لبن ال�سيد الَبَطْلَيْو�سي )521هـ(، تحقيق: الدكتور م�سطفى 

اإمام، الطبعة الأولى، مطبعة الدار الم�سرية، القاهرة، 1399هـ/1979م.

علماء  )من  الأندل�سي  بن هذيل  الرحمن  عبد  بن  لعلي  ال�سجعان:  و�سعار  الفر�سان  - حلية 

القرن الثامن الهجري(، مجموعة من المحققين بمركز زايد للتراث والتاريخ، الطبعة 

الأولى، مركز زايد، العين، 1422هـ/2001م.

البحتري، تحقيق د. محمد نبيل طريفي،  ُعَبيد  الوليد بن  البحتري: لأبي عبادة  - حما�سة 

الطبعة الأولى، دار �سادر، بيروت، 1423هـ/2002م.
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و�سرح  تحقيق  )656هـ(،  الب�سري  الفرج  اأبي  بن  علي  الدين  ل�سدر  الب�سرية:  الحما�سة   -

القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  الأولى،  الطبعة  جمال،  �سليمان  عادل  الدكتور  ودرا�سة: 

2000م.

الح�سني )542هـ(، تحقيق: عبد  العلوي  لهبة اهلل بن علي بن حمزة  ال�سجرية:  الحما�سة   -

المعين الملوحي واأ�سماء الحم�سي، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق، 1970م.

- حما�سة الظرفاء من اأ�سعار المحدثين والقدماء: لأبي محمد عبد اهلل بن محمد العبدلكاني 

دار  الثانية،  الطبعة  �سالم،  محمد  بن  الدين  بهي  محمد  د.  تحقيق  )431هـ(،  الزوزني 

الكتاب الم�سري القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1424هـ/2003م.

- حما�سة القر�سي: عبا�ض بن محمد القر�سي )1299هـ/1882م(، تحقيق: خير الدين محمود 

قبالوي، �سل�سلة اإحياء التراث العربي، من�سورات وزارة الثقافة ال�سورية، 1995م.

- الحما�سة المغربية: لأبي العبا�ض اأحمد بن عبد ال�سالم الجراوي النادلي )609هـ(، تحقيق 

اية، الطبعة الثانية، دار الفكر، دم�سق، 1426هـ/2005م. د. محمد ر�سوان الدَّ

- الحنين اإلى الأوطان: لمحمد بن �سهل بن المرزبان الكرخي البغدادي )من علماء القرن 

الرابع الهجري(، تحقيق: الدكتور جليل العطية، الطبعة الأولى، عالم الكتب، بيروت، 

1407هـ/1987م.

المعارف،  دار  طبعة  الأنوار،  اأبو  محمد  محمد  للدكتور  ال�سعر:  حول  الأدبي  الحوار   -

القاهرة، 1996م.

- حياة الحيوان لأبي البقاء كمال الدين محمد بن مو�سى الدميري )808هـ(، الطبعة الثانية، 

القاهرة، 1313هـ.

- الحياة ال�سيا�سية في الدولة العربية الإ�سالمية: للدكتور محمد جمال الدين �سرور، الطبعة 

الثانية، دار الفكر العربي بالقاهرة، 1964م.

- حياة محمد: للدكتور محمد ح�سين هيكل، مكتبة النه�سة الم�سرية، 1963م.
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هارون،  ال�سالم  عبد  تحقيق:  )255هـ(،  الجاحظ  بحر  بن  عمرو  عثمان  لأبي  الحيوان:   -

المجمع العلمي العربي الإ�سالمي، من�سورات محمد الداية، دار اإحياء التراث العربي، 

1388هـ/ 1969م.

- خزانة الأدب: لعبد القادر بن عمر البغدادي )1093هـ(، تحقيق: عبد ال�سالم هارون، دار 

الكتاب العربي، 1387هـ/1967م.

- خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب: لعبد القادر بن عمر البغدادي )1093هـ(، تحقيق 

مكتبة  النا�سر  المدني،  مطبعة  الرابعة،  الطبعة  هارون،  محمد  ال�سالم  عبد  و�سرح: 

الخانجي، القاهرة 1418هـ/1997م.

- الخ�سائ�ض: �سنعة اأبي الفتح عثمان بن جني )392هـ(، تحقيق: محمد علي النجار، مطبعة 

دار الكتب الم�سرية، القاهرة 1376هـ/1956م.

اأبي  الدين  لتقي  والآثار:  الخطط  بذكر  والعتبار  بالمواعظ  الم�سماة  المقريزية  الخطط   -

�سيدا  العرفان،  دار  العلوم،  اإحياء  مكتبة  )845هـ(،  المقريزي  علي  بن  اأحمد  العبا�ض 

وبيروت، 1959م.

- الخيل: لأبي عبيدة معمر بن المثنى )209هـ(، برواية اأبي حاتم ال�سج�ستاني، مطبوعات 

دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الثانية، حيدر اأباد، الدكن- الهند، 1402هـ/1981م.

ة الفاخرة في الأمثال ال�سائرة: لحمزة بن الح�سن الأ�سبهاني )351هـ(، تحقيق: عبد  - الّدرَّ

المجيد قطام�ض، طبعة دار المعارف، م�سر، 1966م.

ال�سيوطي  الدين  جالل  الكمال  بن  الرحمن  لعبد  بالماأثور:  التف�سير  في  المنثور  الدر   -

)911هـ(، دار الفكر، بيروت، 1993م.

- درة الغوا�ض في اأوهام الخوا�ض: لأبي محمد القا�سم بن علي الحريري )516هـ(، تحقيق: 

محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، نه�سة م�سر للطباعة والن�سر والتوزيع، القاهرة، 1975م.

الأمين  بن  لأحمد  العربية:  العلوم  في  الجوامع  �سرح  الهوامع  همع  على  اللوامع  الدرر   -
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ال�سنقيطي )1331هـ(، تحقيق و�سرح: عبد العال �سالم مكرم، جامعة الكويت، موؤ�س�سة 

الر�سالة، بيروت، 1992م.

- دور الحجاز في الحياة ال�سيا�سية العامة في القرنين الأول والثاني للهجرة: للدكتور اأحمد 

اإبراهيم ال�سريف، مطبعة دار الفكر العربي، 1968م.

- الدولة الأموية المفترى عليها درا�سة ال�سبهات ورد المفتريات: للدكتور حمدي �ساهين، 

الطبعة الثانية، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، 2005م.

النجار،  الطيب  محمد  النا�سر  النجار،  الطيب  محمد  د.  ال�سرق:  في  الأموية  الدولة   -

1382هـ/1962م.

ح�سن  الدكتور  وتحقيق:  جمع  الجاهلي:  الأو�سي  الأ�سلت  بن  �سيفي  قي�ض  اأبي  ديوان   -

محمد باجودة، مكتبة التراث، القاهرة، 1391هـ.

)130ق.هـ(، جمع وتحقيق: ح�سن محمد  الجاهلي  الأو�سي  الُجالَّح  بن  اأحيحة  ديوان   -

باجودة، اإ�سدار نادي الطائف الأدبي، 1979م.

اأبي  ال�سيباني ب�سرح  - ديوان الحطيئة: من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي واأبي عمرو 

�سعيد ال�سكري، دار �سادر، بيروت، 1401هـ/1981م.

- ديوان الراعي النميري: تحقيق: د. نوري القي�سي وهالل ناجي، المجمع العلمي العراقي، 

1400هـ/1980م.

- ديوان الراعي النميري: تحقيق: راينهرث فايبرت، المعهد الألماني لالأبحاث ال�سرقية، 

بيروت، 1401هـ/1980م.

اأبي حجلة التلم�ساني )ت776هـ(، تحقيق: الدكتور محمد زغلول  - ديوان ال�سبابة: لبن 

�سالم، من�ساأة المعارف، الإ�سكندرية، 1987م.

الحفيظ  عبد  الدكتور  �سرحه  الأ�سمعي،  قريب  بن  الملك  عبد  رواية  العجاج:  ديوان   -
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ال�سطلي، مكتبة اأطل�ض، دم�سق، 1971م.

- ديوان المثقب العبدي: تحقيق ح�سن كامل ال�سيرفي، معهد المخطوطات العربية بجامعة 

الدول العربية، 1391هـ/1971م.

- ديوان المعاني: لأبي هالل الع�سكري )395هـ(، تحقيق اأحمد �سليم غانم، الطبعة الأولى، 

دار الغرب الإ�سالمي، بيروت، 1424هـ/2003م.

الفي�سل، دار  ال�سكيت )246هـ(، تحقيق: د. �سكري  ابن  ب�سرح  الذبياني:  النابغة  - ديوان 

الفكر، دم�سق، 1968م.

الف�سل  اأبو  محمد  تحقيق:  )476هـ(،  ال�سنتمري  الأعلم  ب�سرح  الذبياني:  النابغة  ديوان   -

اإبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 1977م.

- ديوان امرئ القي�ض بن ُحْجر الكندي: �سرح محمد بن اإبراهيم الح�سرمي )609هـ(، تحقيق 

ان، 1412هـ/1991م. ار، عمَّ الدكتور اأنور اأبو �سويلم ورفيقيه، الطبعة الأولى، دار عمَّ

- ديوان اأمية بن اأبي ال�سلت جمع وتحقيق ودرا�سة: للدكتور عبد الحفيظ ال�سطلي، الطبعة 

الثالثة، 1977م. 

اأو�ض بن حجر: تحقيق: الدكتور محمد يو�سف نجم، الطبعة الثالثة، دار �سادر،  - ديوان 

بيروت، 1399هـ/1979م.

- ديوان ح�سان بن ثابت: ب�سرح عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 

1347هـ/1929م.

مطبوعات مجمع  الجبوري،  يحيى  الدكتور  تحقيق:  العامري:  زهير  بن  ديوان خدا�ض   -

اللغة العربية، دم�سق، 1406هـ/1986م.

- ديوان �سحيم عبد بني الح�سحا�ض: تحقيق: عبد العزيز الميمني، الطبعة الثانية، دار الكتب 

الم�سرية، 1995م.
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- ديوان �سويد بن اأبي كاهل الي�سكري، جمع وتحقيق: �ساكر العا�سور، مراجعة محمد جبار 

المعيبد، الطبعة الأولى، دار الطباعة الحديثة، الب�سرة، 1972م.

- ديوان طرفة بن العبد �سرح الأعلم ال�سنتمري )476هـ(، تحقيق: درية الخطيب، ولطفي 

ال، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�سق، 1395هـ/ 1975م. قَّ ال�سَّ

- ديوان عبيد بن الأبر�ض: تحقيق الدكتور ح�سين ن�سار الطبعة الأولى، مطبعة البابي الحلبي، 

م�سر، 1377هـ/1957م.

- ديوان عمر بن اأبي ربيعة: تحقيق: الدكتور فوزي عطوي، الطبعة الأولى، ال�سركة اللبنانية 

للكتاب، بيروت، 1971م.

- ديوان عمرو بن اأحمر الباهلي: جمع وتحقيق الدكتور ح�سين عطوان، مطبوعات مجمع 

اللغة العربية بدم�سق، مطبعة دار الحياة، دم�سق.

- ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي، تحقيق: اأيمن ميدان، الطبعة الأولى، مطبعة النادي الأدبي 

الثقافي بجدة، 1413هـ/1992م.

- ديوان عمرو بن معدي كرب، جمعه: مطاوع الطرابي�سي، مطبوعات مجمع اللغة العربية 

بدم�سق، الطبعة الثانية، 1405هـ/1985م.

الثانية، دار �سادر،  الطبعة  الدين الأ�سد،  الدكتور نا�سر  - ديوان قي�ض بن الخطيم: تحقيق 

بيروت، 1387هـ/1967م.

- ديوان لبيد بن ربيعة: ب�سرح محمد بن الح�سن الطو�سي، تحقيق: د. اإح�سان عبا�ض، مطبعة 

حكومة الكويت، ط2، 1984م.

- ديوان مجنون ليلى: جمع وتحقيق و�سرح: عبد ال�ستار اأحمد فراج، مكتبة م�سر، الفجالة، 

القاهرة، 1979م.

العربية  اللغة  �ض، مطبوعات مجمع  الع�سَّ النمري، جمع وتحقيق: الطيب  - ديوان من�سور 
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بدم�سق، 1401هـ/1981م.

- ديوان ُهْدَبة بن الَخ�ْسرم الُعْذري جمعه الدكتور يحيى الجبوري، الطبعة الثانية، دار القلم، 

الكويت، 1406هـ/1986م.

- الذريعة اإلى مكارم ال�سريعة: لأبي القا�سم الح�سين بن محمد الأ�سفهاني )502هـ(، تحقيق 

ودرا�سة: الدكتور اأبي اليزيد العجمي، دار الوفاء، المن�سورة، 1408هـ/1987م.

- ذم الهوى: لجمال الدين اأبي الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي )597هـ(، الطبعة الثانية 

دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ/1993م.

الطبعة  البغدادي )356هـ(،  القالي  القا�سم  بن  اإ�سماعيل  الأمالي والنوادر: لأبي علي  - ذيل 

الثالثة، دار الكتب والوثائق القومية، مطبعة دار الكتب الم�سرية بالقاهرة، 2000م.

الزمخ�سري )538هـ/1144م(  بن عمر  الأخبار: لجار اهلل محمود  الأبرار ون�سو�ض  ربيع   -

تحقيق: د. �سليم النعيمي، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية العراقية، �سمن �سل�سلة اإحياء 

التراث الإ�سالمي، مطبعة العاني، بغداد، 1982م.

- الرحيق المختوم: لل�سيخ �سفي الرحمن المباركفوري، طبعة مكتبة العبيكان، الريا�ض، 

2003م.

عائ�سة  الدكتورة  تحقيق:  )449هـ(،  المعري  العالء  لأبي  وال�ساحج:  ال�ساهل  ر�سالة   -

عبدالرحمن )بنت ال�ساطئ(، الطبعة الثانية، دار المعارف، م�سر، 1404هـ/1984م.

دار  ال�ساطئ،  بنت  الدكتورة  و�سرح  تحقيق  )449هـ(،  المعري  لأبي  الغفران:  ر�سالة   -

المعارف، م�سر، 1960م.

- روح المعاني في تف�سير القراآن العظيم وال�سبع المثاني: لأبي الف�سل �سهاب الدين ال�سيد 

محمود الألو�سي البغدادي )1270هـ(، دار اإحياء التراث، بيروت.

- الرو�ض الأنف: لأبي القا�سم عبد الرحمن بن عبد اهلل ال�سهيلي )581هـ(، مكتبة الكليات 
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الأزهرية، القاهرة، 1971م.

- زاد المعاد في هدي خيرالعباد: ل�سم�ض الدين بن قيم الجوزية )751هـ(، القاهرة، 1970م.

- زهر الآداب وثمر الألباب: لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علي الح�سري القيرواني )453هـ(، 

تحقيق: علي محمد البجاوي، طبعة عي�سى البابي الحلبي، القاهرة، 1953م.

- الزهرة: لأبي بكر محمد بن داود الأ�سبهاني. تحقيق الدكتور اإبراهيم ال�سامرائي والدكتور 

نوري القي�سي، الطبعة الثانية، مكتبة المنار، الزرقاء، 1406هـ/1985م.

- �سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: لأبي الفوز محمد اأمين البغدادي ال�سهير بال�سويدي 

الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ/1986م.

- �سمط الالآلي: لأبي عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز البكري الأندل�سي )487هـ(، تحقيق: عبد 

العزيز الميمني، دار الحديث، بيروت، 1404هـ/1984م.

تحقيق:  )275هـ(،  الأزدي  ال�سج�ستاني  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  لأبي  داود:  اأبي  �سنن   -

محمد محيي الدين عبد الحميد، دار اإحياء ال�سنة النبوية، 1960م.

- �سير اأعالم النبالء: ل�سم�ض الدين الذهبي )748هـ(، دار المعارف، م�سر، 1962م.

- ال�سيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن ه�سام، تحقيق: م�سطفى ال�سقا ورفاقه، مطبعة 

البابي الحلبي، القاهرة، 1955م.

- ال�سيرة النبوية ال�سحيحة: للدكتور اأكرم العمري، الطبعة الأولى، مكتبة العلوم والحكم، 

المدينة المنورة، 1991م.

الطبعة  ال�سالبي،  محمد  علي  للدكتور  اأحداث:  وتحليل  وقائع  عر�ض  النبوية  ال�سيرة   -

الرابعة، دار المعرفة، بيروت، 1427هـ/2006م.

- ال�سيرة النبوية: لأبي محمد عبدالملك بن ه�سام بن اأيوب الحميري)ت213هـ اأو 218هـ(، 

تحقيق: اإبراهيم الإبياري ورفيقيه، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، 1415هـ/ 1994م.
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)1089هـ(،  الأ�سفهاني  العماد  بن  الدين  ل�سهاب  من ذهب:  اأخبار  في  الذهب  �سذرات   -

كثير،  ابن  دار  االأولى،  الطبعة  االأرن�وؤوط،  ومحمود  االأرن�وؤوط  الق�در  عبد  تحقيق: 

دم�سق، بيروت، 1406هـ/1986م.

- �سرح ابن عقيل بهاء الدين عبد اهلل بن اأبي عقيل العقيلي )ت769هـ(، على األفية اأبي عبد اهلل 

محمد جمال الدين بن مالك )672هـ(، تحقيق: يو�سف البقاعي، دار الفكر، بيروت، 

1991م.

- �سرح التحفة الوردية: لزين الدين اأبي حف�ض عمربن مظفر بن عمر بن الوردي )749هـ(، 

تحقيق الدكتور عبد اهلل علي ال�سالل، مكتبة الر�سد، الريا�ض، 1409هـ/1989م.

الفكر،  دار  الأزهـري)905هـ(،  عبداهلل  بن  خالد  لل�سيخ  التو�سيح:  على  الت�سريح  �سرح   -

بيروت.

- �سرح الر�سي على كافية ابن الحاجب )646هـ(، لر�سي الدين الإ�ستراباذي )686هـ(، تحقيق: 

الدكتور عبد العال �سالم مكرم، الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة، 1421هـ/2000م.

- �سرح الكافية البديعية في علوم البالغة ومحا�سن البديع: ل�سفي الدين الحلي عبد العزيز 

دم�سق،  العربية،  اللغة  مطبوعات مجمع  ن�ساوي،  ن�سيب  تحقيق:  )750هـ(،  �سرايا  بن 

1402هـ/1982م.

- �سرح المف�سل: موفق الدين يعي�ض بن علي بن يعي�ض النحوي )643هـ(، �سححه وعلق عليه 

جماعة من العلماء بمعرفة م�سيخة الأزهر، اإدارة الطباعة المنيرية، م�سر، دار �سادر.

المف�سل  علي  الدكتور  تحقيق:  )476هـ(،  ال�سنتمري  لالأعلم  تمام:  اأبي  حما�سة  �سرح   -

ودان، من مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 1992م. حمُّ

الم�سرية،  الكتب  دار  )291هـ(،  ثعلب  العبا�ض  لأبي  �سلمى:  اأبي  بن  زهير  ديوان  �سرح   -

1363هـ/1944م.

- �سرح �سذور الذهب في معرفة كالم العرب: لأبي محمد عبد اهلل جمال الدين بن ه�سام 
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الطبعة الأولى، دار  الدقر،  الغني  الأن�ساري )761هـ(، علق عليه و�سرح �سواهده: عبد 

الكتب العربية، دم�سق، 1980م.

- �سرح نهج البالغة: لبن اأبي الحديد )نحو 655هـ(، تحقيق: محمد اأبي الف�سل اإبراهيم، 

الطبعة الأولى، دار اإحياء الكتب العربية، 1397هـ/1959م.

- �سرح نهج البالغة: لبن اأبي الحديد )نحو 655هـ(، تحقيق: محمد اأبي الف�سل اإبراهيم، 

مطبعة عي�سى البابي الحلبي و�سركاه، الطبعة الثانية، 1385هـ/1965م.

- �سعر اأبي حية النميري: جمع وتحقيق: الدكتور يحيى الجبوري، من�سورات وزارة الثقافة 

والإر�ساد القومي، دم�سق، 1975م.

اني: جمع وتحقيق: الدكتور حاتم �سالح ال�سامن، مجلة المجمع العلمي  مَّ - �سعر الِفْند الزِّ

العراقي، الجزء الرابع، المجلد ال�سابع والثالثون، 1407هـ/1986م.

- �سعر المخ�سرمين واأثر الإ�سالم فيه: للدكتور يحيى الجبوري، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 

1401هـ/1981م.

موؤ�س�سة  الثانية،  الطبعة  الجبوري،  يحيى  الدكتور  تحقيق:  َبْعِري:  الزِّ بن  اهلل  عبد  �سعر   -

الر�سالة، بيروت، 1401هـ/1981م.

- �سعر قبيلة ذبيان في الجاهلية: للدكتور �سالمة عبد اهلل ال�سويدي، مطبوعات جامعة قطر، 

1407هـ/ 1987م.

اأحمد محمد علي  الأموي، جمع وتحقيق ودرا�سة:  الع�سر  نهاية  قبيلة كلب حتى  �سعر   -

عبيد، مطبوعات المجمع الثقافي، اأبوظبي، 1999م.

دار  يا�سين،  اأبو  عي�سى  ح�سن  للدكتور  والإ�سالم:  الجاهلية  في  واأخبارها  همدان  �سعر   -

العلوم، الريا�ض، 1403هـ/1983م.

- ال�سعر وال�سعراء: لأبي محمد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري )276هـ(، تحقيق: اأحمد 
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محمد �ساكر، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، 1386هـ/1966م.

- �سعراء بني ُعَقيل و�سعرهم في الجاهلية والإ�سالم حتى اآخر الع�سر الأموي: للدكتور عبد 

العزيز محمد الفي�سل، �سركة العبيكان، الريا�ض، 1408هـ.

العزيز  عبد  للدكتور  الأموي:  الع�سر  اآخر  والإ�سالم حتى  الجاهلية  في  ْير  ُق�سَ بني  �سعراء   -

محمد الفي�سل، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، 1978م.

- ال�سعراء من مخ�سرمي الدولتين الأموية والعبا�سية: للدكتور ح�سين عطوان، الطبعة الأولى، 

دار الجيل، بيروت، 1974م.

- �سواهد ال�سعراء المخ�سرمين في التراث النحوي توثيق ودرا�سة: كتاب مطبوع عن ر�سالة 

فهمي  محمود  الدكتور  الأ�ستاذ  واإ�سراف  يو�سف  اإبراهيم  مجدي  للدكتور  دكتوراه 

حجازي، الطبعة الثانية، دار الكتاب الم�سري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

1425هـ/ 2004م.

- �سواهد نحوية: لمحمد علي �سلطاني، دار الع�سماء، دم�سق، 1426هـ / 2005م.

- ال�ساحبي في فقه اللغة و�سنن العرب في كالمها: لأبي الح�سين اأحمد بن فار�ض )395هـ(، 

تحقيق: د. م�سطفى ال�سويمي، من اإ�سدارات المكتبة اللغوية العربية باإ�سراف رجي�ض 

بيروت،  والن�سر،  للطباعة  بدران  اأ.  موؤ�س�سة  ون�سر  طبع  النور،  عبد  وجبور  بال�سير، 

1382هـ/1963م.

- �سبح الأع�سى في �سناعة الإن�سا: لأبي العبا�ض اأحمد القلق�سندي )821هـ(، القاهرة 1963م.

دار  عطار،  اأحمد  تحقيق:  393هـ(،  )نحو  الجوهري  حماد  بن  لإ�سماعيل  ال�سحاح:   -

الكتاب العربي، القاهرة، 1376هـ/1956م.

- �سحيح البخاري.

بابطي،  - �سحيح م�سلم ب�سرح اأبي زكريا يحيى بن �سرف الدين النووي: تحقيق: ع�سام ال�سَّ
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حازم محمد، عمار عامر، الطبعة الأولى، دار اأبي حيان، القاهرة، 1415هـ/ 1955م. 

- ال�سداقة وال�سديق: لأبي حيان التوحيدي )310هـ-414هـ(، تحقيق وتعليق الدكتور اإبراهيم 

الكيالني، دار الفكر، دم�سق، 1964م.

- ال�سديق اأبو بكر: للدكتور محمد ح�سين هيكل، المطبعة الم�سرية، 1968م.

- �سفة بالد اليمن ومكة وبع�ض الحجاز الم�سمى تاريخ الم�ستب�سر: لأبي الفتح جمال الدين 

يو�سف بن محمد بن المجاور، )690هـ(، ليدن، 1951م.

- �سفة جزيرة العرب: لأبي محمد الح�سن بن اأحمد بن يعقوب بن يو�سف بن داود الهمداني 

)334هـ( تحقيق محمد النجدي، مطبعة ال�سعادة، القاهرة، 1953م.

بيروت،  الحياة،  مكتبة  دار  )367هـ(،  الن�سيبي  حوقل  بن  القا�سم  لأبي  الأر�ض:  �سورة   -

1979م.

دار  من�سورات  العبيدي،  من�سي  الجبار  للدكتور عبد  العربية:  ثقيف  قبيلة  الطائف ودور   -

الرفاعي، الطبعة الأولى، 1982م.

دم�سق،  الثقافة،  وزارة  زكار،  �سهيل  د.  تحقيق:  )240هـ(،  خي�ط  بن  لخليفة  الطبق�ت:   -

1966م.

بيروت،  الفكر،  دار  الأولى،  الطبعة  )230هـ(،  �سعد  بن  لمحمد  الكبرى:  الطبقات   -

1414هـ/1994م.

محمد  محمود  تحقيق:  )231هـ(،  الجمحي  �سالم  بن  لمحمد  ال�سعراء:  فحول  طبقات   -

�ساكر، مطبعة المدني، 1394هـ/1974م.

- الطريق اإلى المدائن: اأحمد عادل كمال، الطبعة الثالثة، مطبعة دار النفائ�ض بيروت، 1977م.

غاني )650هـ(، تحقيق  - العباب الزاخر واللباب الفاخر: للح�سن بن محمد بن الح�سن ال�سَّ

محمد ح�سن اآل يا�سين، مطبعة المعارف، بغداد، 1397هـ/1977م.
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ذوي  من  عا�سرهم  ومن  والبربر  والعجم  العرب  اأيام  في  والخبر  المبتداأ  وديوان  العبر   -

اللبناني،  الكتاب  دار  بن محمد بن خلدون )808هـ(،  الرحمن  لعبد  الأكبر:  ال�سلطان 

بيروت، 1956م.

- عثمان بن عفان: للدكتور محمد ح�سين هيكل، الطبعة الثانية، مكتبة النه�سة الم�سرية، 

القاهرة، 1968م.

التعاونية،  الثالثة، المطبعة  ال�سطلي،الطبعة  - العجاج حياته ورجزه: للدكتور عبد الحفيظ 

دم�سق، 1983م.

دار  الثانية،  الطبعة  الن�ض،  اإح�سان  للدكتور  الأموي:  ال�سعر  في  واأثرها  القبلية  الع�سبية   -

الفكر، بيروت، 1973م.

- العقد الفريد: لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندل�سي )328هـ(، الطبعة الثانية، دار اإحياء 

التراث العربي، بيروت، 1416هـ/1996م.

- علم القافية: للدكتور عرفة عبد المق�سود، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1993م.

- العمدة في نقد ال�سعر وتمحي�سه: لأبي علي الح�سن بن ر�سيق القيرواني )463هـ(، �سرح 

الدكتور عفيف نايف حاطوم، الطبعة الأولى، دار �سادر، بيروت، 1424هـ/2003م.

- العين: للخليل بن اأحمد الفراهيدي )175هـ(، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. اإبراهيم 

ال�سامرائي، دار الهجرة، قم، اإيران، 1405هـ.

الدينوري )276هـ(، دار الكتاب  قتيبة  - عيون الأخبار: لأبي محمد عبد اهلل بن م�سلم بن 

العربي، بيروت، 1985م.

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لموفق الدين اأبي العبا�ض اأحمد بن القا�سم بن اأبي اأ�سيبعة، 

�سرح وتحقيق: الدكتور نزار ر�سا، دار مكتبة الحياة، بيروت.

- الغارات: لإبراهيم بن محمد بن �سعيد بن هالل الثقفي )283هـ(، تحقيق: ال�سيد عبدالزهراء 
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الح�سيني الخطيب، دار الكتاب الإ�سالمي، 1410هـ/1990م.

-  الغيث الُم�ْسَجم في �سرح لمية الَعَجم: ل�سالح الدين خليل بن اأيبك ال�سفدي )764هـ(، 

دار الكتب العلمية، بيروت، 1395هـ/1975م.

- الفا�سل: لأبي العبا�ض محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: عبد العزيز الميمني، الطبعة الثانية، 

دار الكتب الم�سرية، القاهرة، 1955م.

اء  - الفا�سل في �سفة الأدب الكامل: لمحمد بن اأحمد بن اإ�سحاق النحوي المعروف بالَو�سَّ

)325هـ(، تحقيق: يو�سف يعقوب م�سكوني، وزارة الإعالم، بغداد، 1392هـ/1972م.

- فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري: لبن حجر الع�سقالني، تم التحقيق والمراجعة بدار 

اأبي حيان، الطبعة الأولى، القاهرة، 1416هـ/1996م.

- الفتنة الكبرى: للدكتور طه ح�سين، مطبعة دار المعارف، 1966م.

- الفتوح: لأحمد بن علي بن اأعثم الكوفي )314هـ(، دار الندوة، بيروت، 1392هـ/1972م.

- فتوح ال�سام: لمحمد بن عمر الواقدي )207هـ(، دار الجيل، بيروت، 1975م.

- فتوح م�سر والمغرب، الق�سم التاريخي: لأبي القا�سم عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبدالحكم 

القر�سي )257هـ(، تحقيق عبد المنعم عامر، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، 1961م.

- فحولة ال�سعراء: لعبد الملك بن قريب الأ�سمعي )216هـ(، تحقيق: �ض. تّوري، دار الكتاب 

الجديد، بيروت، 1389هـ/1971م.

- ُفرحة الأديب في الرد على ابن ال�سيرافي في �سرح اأبيات �سيبويه: لأبي محمد الأعرابي 

علي  محمد  الدكتور  تحقيق  430هـ(،  �سنة  حيًا  )كان  الُغندجاني  بالأ�سود  الملقب 

�سلطاني، دار النبرا�ض، دم�سق، 1401هـ/1981م.

- ف�سل المقال: لأبي عبيد عبيد اهلل بن عبد العزيز البكري )487هـ(، تحقيق: د. عبد المجيد 

عابدين ود. اإح�سان عبا�ض، دار الأمانة وموؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1958م.
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- الف�سو�ض لأبي العالء �ساعد بن الح�سن الربعي البغدادي، تحقيق: الدكتور عبد الوهاب 

التازي �سعود، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، المملكة المغربية، 1414هـ/1994م.

تحقيق:  )449هـ(،  المعري  العالء  لأبي  والمواعظ:  اهلل  تمجيد  في  والغايات  الف�سول   -

محمود ح�سن زناتي، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977م.

- الفن الحربي في �سدر الإ�سالم: اللواء عبد الروؤوف عون، دار المعارف، القاهرة، 1961م.

- الفهر�ست: لمحمد بن اإ�سحاق النديم )380هـ(، تحقيق ناهد عبا�ض عثمان، دار قطري بن 

الفجاءة، الدوحة، 1405هـ/1985م.

�سعبان خليفة ووليد محمد  د.  تحقيق  )380هـ(،  النديم  اإ�سحاق  بن  لمحمد  الفهر�ست:   -

العوزة، العربي للن�سر والتوزيع، القاهرة، 1991م.

- في الأدب الجاهلي: للدكتور طه ح�سين، دار المعارف، القاهرة، 1984م.

القاهرة،  للدكتور يو�سف خليف، مكتبة غريب،  البيئات:  ال�سعر الأموي درا�سة في  - في 

1991م.

- في تاريخ الأدب الجاهلي للدكتور علي الجندي، مكتبة الن�سر، القاهرة، 1992م.

- قانون البالغة في نقد النثر وال�سعر: لأبي طاهر محمد بن حيدر البغدادي )517هـ(، تحقيق: 

مح�سن غيَّا�ض عجيل، الطبعة الأولى، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1401هـ/1981م.

- القبائل العربية في م�سر: لعبد اهلل خور�سيد، القاهرة، 1967م.

- القبائل العربية في م�سر في القرون الثالثة الأولى للهجرة: لعبد اهلل خور�سيد البري، دار 

الكتاب العربي، 1967م. 

اخ، دار الأمانة،  - القوافي: لالأخف�ض �سعيد بن م�سعدة )215هـ(، تحقيق: اأحمد راتب النفَّ

بيروت، 1394هـ/1974م.

دم�سق،  القلم،  دار  الر�سيد،  محمد  بن  اهلل  لعبد  الر�سول:  عهد  في  الع�سكرية  القيادة   -
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1410هـ/1990م.

- الكامل في التاريخ: لعز الدين بن الأثير )ت630هـ(، الطبعة ال�سابعة، دار �سادر، بيروت، 

2005م.

- الكامل في اللغة والأدب: لأبي العبا�ض محمد بن يزيد المبرد )285هـ(، تحقيق د. محمد 

الدالي، الطبعة الأولى، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1406هـ/1986م.

- الكتاب: ل�سيبويه اأبي ب�سر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبد ال�سالم محمد هارون، 

الطبعة الثالثة، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ/1983م.

المطبعة  خليل،  محمد  تحقيق  )224هـ(،  �سالم  بن  القا�سم  عبيد  لأبي  الأموال:  كتاب   -

التجارية الكبرى، 1353هـ، وطبعة الأزهر، 1968م.

- كتاب الجيم لأبي عمرو ال�سيباني )206هـ( اأو )213هـ(، تحقيق: اإبراهيم الأبياري، مراجعة 

محمد خلف اهلل اأحمد، مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الهيئة العامة ل�سوؤون 

المطابع الأميرية، 1394هـ/1974م.

دار  )ت183هـ(،  حنيفة  اأبي  �ساحب  اإبراهيم  بن  يعقوب  يو�سف  لأبي  الخراج:  كتاب   -

المعرفة بيروت، 1979/1399م.

الأثير )637هـ(، تحقيق:  الدين بن  ال�ساعر والكاتب: ل�سياء  الطالب في نقد كالم  - كفاية 

المو�سل،  جامعة  من�سورات  ناجي،  وهالل  ال�سامن  وحاتم  القي�سي  حمودي  نوري 

1982م.

العبا�ض  اأبي  للقا�سي  البلغاء  واإ�سارات  الأدباء  كنايات  من  المنتخب  الجرجاني:  كنايات   -

الأولى،  الطبعة  �سم�سي،  الحق  �سم�ض  محمد  الدكتور  تحقيق:  )482هـ(  الجرجاني 

مطبعة مجل�ض دائرة المعارف العثمانية، بحيدر اآباد- الدكن الهند، 1403هـ/ 1983م.

- الكنز اللغوي في الل�سن العربي: �سعى في ن�سره وتعليق حوا�سيه اأوغ�ست هفنر )1869هـ/ 

1941م(، مكتبة المثنى، بغداد، 1980م.
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- لباب الآداب: لأبي من�سور عبد الملك بن محمد الثعالبي، تحقيق: الدكتور قحطان ر�سيد 

�سالح، طبع ون�سر دار ال�سوؤون الثقافية العامة )اآفاق عربية(، بغداد، 1988م.

دار  �ساكر،  محمد  اأحمد  تحقيق:  )484-584هـ(  منقذ  بن  اأ�سامة  لالأمير  الآداب:  لباب   -

الكتب ال�سلفية، القاهرة، 1407هـ/1987م.

)711هـ/1311م(،  منظور  بن  مكّرم  بن  محمد  الف�سل  اأبي  الدين  لجمال  العرب:  ل�سان   -

دار  ال�ساذلي،  اهلل وها�سم محمد  اأحمد ح�سب  الكبير ومحمد  اهلل علي  تحقيق: عبد 

المعارف.

- لطف التدبير: لمحمد بن عبد اهلل الخطيب الإ�سكافي )421هـ(، تحقيق: اأحمد عبد الباقي، 

مكتبة الخانجي، القاهرة، 1964م.

- الموؤتلف والمختلف: للح�سن بن ب�سر الآمدي )370هـ(، تحقيق عبد ال�ستار فراج، دار 

اإحياء المكتبة العربية، القاهرة، 1381هـ/1961م.

- الموؤتلف والمختلف: لعلي بن عمر الدارقطني )385هـ(، تحقيق: موفق عبد اهلل عبد القادر 

دار الغرب الإ�سالمي، بيروت، 1986م.

- ما راأيت وما �سمعت: من دم�سق اإلى مكة، ع�سرون يومًا في الطائف، خير الدين الزركلي، 

تقديم وتعليق: عبد الرزاق كمال، المطبعة العربية ومكتبتها، القاهرة، 1342هـ/1923م.

تحقيق:  )ت637هـ(،  الأثير  بن  الدين  ل�سياء  وال�ساعر:  الكاتب  اأدب  في  ال�سائر  المثل   -

الدكتور اأحمد الحوفي، والدكتور بدوي طبانة، الطبعة الثانية، من�سورات دار الرفاعي، 

الريا�ض، 1404هـ/1984م.

- مجاز القراآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى )210هـ(، تعليق: محمد فوؤاد �سزكين، الطبعة 

الثانية، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1401هـ/1981م.

دار  هارون،  ال�سالم  عبد  وتحقيق:  �سرح  )291هـ(،  ثعلب  العبا�ض  لأبي  ثعلب:  مجال�ض   -

المعارف، م�سر، 1949م.
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دم�سق،  الفكر،  دار  )321هـ(،  الب�سري  الأزدي  الح�سن  بن  بكر محمد  لأبي  المجتنى:   -

1402هـ/1982م.

- مجمع اأ�سعار معجم البلدان: للدكتور عمر الأ�سعد، الطبعة الأولى، دار النفائ�ض، بيروت 

لبنان 1411هـ/1991م.

الدكتور جان  الميداني )539هـ(، تحقيق  اأحمد بن محمد  الف�سل  الأمثال: لأبي  - مجمع 

عبداهلل توما، الطبعة الأولى، دار �سادر، بيروت، 1425هـ/2005م.

بتحرير  )807هـ(،  الهيثمي  بكر  اأبي  بن  علي  الدين  لنور  الفوائد:  ومنبع  الزوائد  مجمع   -

العراقي وابن حجر الع�سقالني )852هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت، 1967م.

- مجمل اللغة: لأحمد بن فار�ض )395هـ(، تحقيق: زهير �سلطان، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 

1404هـ/1984م.

- مجمل اللغة: لأحمد بن فار�ض )395هـ(، تحقيق: زهير �سلطان، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 

1404هـ/1984م.

الطبعة الأولى، دار  المّلوحي،  المعين  المعاني: لموؤلف مجهول، تحقيق عبد  - مجموعة 

طال�ض، دم�سق، 1988م.

- المحا�سن والأ�سداد: اأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )255هـ(، دار الهالل، 1975م.

- المحا�سن والم�ساوئ: لإبراهيم بن محمد البيهقي، دار �سادر، بيروت، 1390هـ/ 1970م.

بن  محمد  بن  الح�سين  القا�سم  لأبي  والبلغاء:  ال�سعراء  ومجاورات  الأدباء  محا�سرات   -

المف�سل المعروف بالراغب الأ�سفهاني )502هـ(، تحقيق الدكتور ريا�ض عبد الحميد 

مراد، الطبعة الثانية، دار �سادر، بيروت، 1427هـ/2006م.

العراقية،  الإر�ساد  مطبعة  العلي،  اأحمد  �سالح  للدكتور  العرب:  تاريخ  في  محا�سرات   -

1968م.
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- محا�سرة الأبرار وم�سامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار: لل�سيخ محيي الدين بن 

عربي )638هـ(، دار اليقظة العربية للتاأليف والترجمة والن�سر، مطبعة النجوى، بيروت، 

1388هـ/1968م.

- المحب والمحبوب والم�سموم والم�سروب: لل�سري بن اأحمد الّرّفاء )362هـ(، تحقيق: 

ماجد ح�سن الذهبي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دم�سق، 1407هـ/1986م.

- المحبر:لمحمد بن حبيب )245هـ(، رواية اأبي �سعيد ال�سكري، اعتنى بت�سحيحه الدكتورة 

اإيلزه ليختن �ستيتر، من �سل�سلة ذخائر التراث العربي ومن�سورات دار الآفاق الجديدة، 

بيروت، ومطبعة دار المعارف العثمانية، 1942م.

- المحت�سب: لأبي الفتح عثمان بن جني )392هـ(، تحقيق: علي النجدي نا�سف ورفاقه، 

المجل�ض الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية، القاهرة، 1386هـ.

- المحت�سب في تبيين وجوه �سواذ القراءات والإي�ساح عنها: لأبي الفتح عثمان بن جني 

اإ�سماعيل  الفتاح  وعبد  النجار  الحليم  وعبد  نا�سف  النجدي  علي  تحقيق:  )392هـ(، 

�سلبي، طبعة المجل�ض الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية، القاهرة، 1999م.

عطية  بن  غالب  بن  الحق  عبد  محمد  لأبي  العزيز:  الكتاب  تف�سير  في  الوجيز  المحرر   -

الأندل�سي )546هـ(، تحقيق: عبد ال�سالم عبد ال�سافي محمد، الطبعة الأولى، دار الكتب 

العلمية، بيروت، 1413هـ/1993م.

- المختار الثقفي مراآة الع�سر الأموي: للدكتور علي ح�سني الخربوطلي، اإ�سدار الموؤ�س�سة 

العرب،  اأعالم  �سل�سلة  �سمن  والن�سر،  والطباعة  والترجمة  للتاأليف  العامة  الم�سرية 

القاهرة، 1962م.

)منت�سف  التجيبي  اأحمد  بن  اإ�سماعيل  الطاهر  لأبي  للخالديين:  ب�سار  �سعر  من  المختار   -

القرن الخام�ض(، لجنة التاأليف، القاهرة، 1934م.

- مراآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لعفيف الدين عبد اهلل 
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اأ�سعد اليافعي اليمني )768هـ(، تحقيق عبد اهلل الجبوري، الطبعة الأولى، موؤ�س�سة  ابن 

الر�سالة، بيروت، 1405هـ/1984م.

ل�سفي  لياقوت(:  البلدان  الأمكنة والبقاع )مخت�سر معجم  اأ�سماء  - مرا�سد الطالع على 

محمد  علي  وتعليق:  تحقيق  )739هـ(،  البغدادي  الحق  عبد  بن  الموؤمن  عبد  الدين 

البجاوي، دار المعرفة للطباعة والن�سر، بيروت، 1955م.

دار جامعة  الرابعة،  الطبعة  الطيب،  اهلل  عبد  و�سناعتها:  العرب  اأ�سعار  فهم  اإلى  المر�سد   -

الخرطوم للن�سر،  الخرطوم، 1991م.

- المرق�سات والمطربات: لنور الدين علي بن الوزير اأبي عمران )673هـ(، دار حمد ومحيو، 

بيروت، 1973م.

التحرير،  دار  الم�سعودي )346هـ(،  الح�سن علي  الجوهر: لأبي  الذهب ومعادن  - مروج 

القاهرة، 1969م، وكذلك طبعة دار الأندل�ض، بيروت، 1965م.

- المزهر في علوم اللغة واأنواعها: لجالل الدين ال�سيوطي )911هـ(، �سرحه و�سبطه و�سححه 

اأبو  ومحمد  البجاوي،  محمد  وعلي  المولى،  جاد  اأحمد  محمد  مو�سوعاته  وعنون 

الف�سل اإبراهيم، المكتبة الع�سرية، �سيدا- بيروت، 1412هـ/1992م.

)346هـ(،  ال�سطخري  الفار�سي  بن محمد  اإبراهيم  اإ�سحاق  لأبي  والممالك:  الم�سالك   -

تحقيق محمد جابر عبد العال، مطبعة الإر�ساد الم�سرية، 1961م.

مطبعة  )638هـ(،  عربي  بن  محمد  بكر  اأبي  الدين  لمحيي  والمحا�سرات:  الم�سامرات   -

محمد �سعراوي ر�سوان، القاهرة، 1282هـ.

التنُّوخي )384هـ(، تحقيق  المح�سن بن علي  الأجواد: لأبي علي  الم�ستجاد من فعالت   -

محمد كرد علي، دار �سادر بيروت، 1412هـ/1992م.

- الم�ستخرج على الم�ستدرك للحاكم الني�سابوري اأبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل )405هـ(، 

اأمالي الحافظ العراقي )806هـ(، تحقيق وتعليق: اأبي عبد الرحمن محمد بن عبد المنعم 
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بن ر�ساد، مكتبة ال�سنة، القاهرة، 1990م.

الأب�سيهي،  اأحمد  بن  محمد  الفتح  اأبي  الدين  لبهاء  م�ستظرف:  َفنٍّ  كل  في  الم�ستطرف   -

تحقيق: اإبراهيم �سالح، الطبعة الثانية، دار �سادر، بيروت، 2004م.

عبد  تحقيق:  )730هـ(،  ال�سبني  التجيبي  يو�سف  بن  للقا�سم  والغتراب:  الرحلة  م�ستفاد   -

الحفيظ من�سور، الدار العربية للكتاب، ليبيا وتون�ض، 1975م.

الكتب  الثانية، دار  الطبعة  الزمخ�سري )538م(،  العرب: لجار اهلل  اأمثال  الم�ستق�سى في   -

العلمية، بيروت، 1987م.

المعارف،  دار  �ساكر،  اأحمد  تحقيق  )241هـ(،  ال�سيباني:  حنبل  بن  اأحمد  الإمام  م�سند   -

م�سر، 1368هـ / 1949م.

الطبعة  جماز،  محمد  علي  للدكتور  حنبل:  بن  اأحمد  الإمام  م�سند  من  ال�ساميين  م�سند   -

الأولى، دار الثقافة، الدوحة، 1410هـ/1990م.

- الم�سند: لعبد اهلل بن الزبير الُحَمْيدي )ت219هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، عالم 

الكتب، بيروت، 1381هـ.

- م�سادر ال�سعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: للدكتور نا�سر الدين الأ�سد، الطبعة الثامنة، دار 

الجيل، بيروت، 1988م.

اج )500هـ(، دار �سادر، بيروت، 2005م. رَّ - م�سارع الع�ساق: لأبي محمد ال�سَّ

الع�سكري )382هـ(، تحقيق: عبد  الح�سن بن عبد اهلل  اأحمد  الم�سون في الأدب: لأبي   -

الكويتية،  الإعالم  وزارة  عن  ال�سادرة  العربي  التراث  �سل�سلة  �سمن  هارون،  ال�سالم 

مطبعة حكومة الكويت، 1984م.

القيرواني  الح�سري  علي  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  لأبي  المكنون:  الهوى  �سر  في  الم�سون   -

)413هـ(، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد عارف محمود ح�سين، الطبعة الأولى، مطبعة 
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الأمانة، القاهرة، 1407هـ/ 1986م.

- م�ساهاة اأمثال كتاب كليلة ودمنة بما اأ�سبهها من اأ�سعار العرب: لأبي عبد اهلل محمد بن 

الثقافة،  دار  نجم،  يو�سف  الدكتور محمد  تحقيق:  )400هـ(،  اليمني  عمير  بن  ح�سين 

بيروت، 1961م.

المعارف،  دار  الرابعة،  الطبعة  العقاد،  محمود  عبا�ض  والحياة:  الكتب  في  مطالعات   -

القاهرة، 1987م.

ثروت  تحقيق:  )276هـ(،  الدينوري  قتيبة  بن  م�سلم  بن  اهلل  عبد  محمد  لأبي  المعارف:   -

عكا�سة، طبعة دار المعارف، القاهرة، 1969م.

- معاهد التن�سي�ض على �سواهد التلخي�ض: لل�سيخ عبد الرحيم بن اأحمد العبا�سي )963هـ(، 

الكبرى،  التجارية  المكتبة  الكتب،  عالم  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق: 

م�سر، 1367هـ/1947م.

دار  الأولى  الطبعة  ورنيقة،  اأحمد  محمد  للدكتور  النبوي:  المدح  �سعراء  اأعالم  معجم   -

ومكتبة الهالل، بيروت، 1996م.

- معجم البلدان: ل�سهاب الدين ياقوت الحموي )626هـ(، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، 

الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1410هـ/1990م.

بيروت،  �سادر،  دار  الأولى،  الطبعة  بابتي،  فوال  عزيزة  د.  الجاهليين:  ال�سعراء  معجم   -

1998م.

- معجم ال�سعراء: لأبي عبيد اهلل المرزباني )297-384هـ(، تحقيق: عبد ال�ستار فراج، وطبعة 

اأخرى بتحقيق: فاروق ا�سليم، الطبعة الأولى، دار �سادر، بيروت، 1425هـ/ 2005م.

- معجم غريب القراآن م�ستخرجًا من �سحيح البخاري وفيه ما ورد عن ابن عبا�ض من طريق 

ابن اأبي طلحة خا�سة، وملحق به م�سائل نافع بن الأزرق لبن عبا�ض، و�سعه: محمد 

فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الكتب العربية، عي�سى البابي الحلبي، القاهرة، 1950م.
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الة، دار العلم للماليين، 1968م. - معجم قبائل العرب: عمر ر�سا كحَّ

- معجم ما ا�ستعجم من اأ�سماء البالد والموا�سع: لأبي ُعَبْيد عبد اهلل بن عبد العزيز البكري 

)487هـ(، حققه: م�سطفى ال�سقا، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ/1983م.

دار  المنعم عامر،  ال�سج�ستاني )255هـ(، تحقيق: عبد  والو�سايا: لأبي حاتم  المعمرون   -

اإحياء الكتب العربية، القاهرة، 1961م.

- المغازي: لمحمد بن عمر بن الواقدي )207هـ(، تحقيق: مار�سدن جون�ض، مطبعة جامعة 

اأك�سفورد، 1966م.

- مغني اللبيب: لعبد اهلل بن يو�سف بن ه�سام )761هـ(، تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد 

علي حمد اهلل، دار الفكر، دم�سق، 1384هـ.

محمد  الدكتور:  حققه  )538هـ(،  الزمخ�سري  اهلل  لجار  الإعراب:  �سنعة  في  ل  المف�سَّ  -

دار  الأولى،  الطبعة  المق�سود،  عبد  محمد  ح�سن  والدكتور  المق�سود،  عبد  محمد 

الكتاب الم�سري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1421هـ/2001م.

العلم  دار  الثانية،  الطبعة  علي،  جواد  للدكتور  الإ�سالم:  قبل  العرب  تاريخ  في  المف�سل   -

للماليين، بيروت، مكتبة النه�سة، بغداد.

- المقا�سد النحوية: لمحمود بن اأحمد العيني )855هـ(، دار �سادر )م�سورة عن طبعة بولق 

1299هـ( بيروت.

- مقايي�ض اللغة: لأحمد بن فار�ض )395هـ(، تحقيق: عبد ال�سالم هارون، دار اإحياء الكتب 

العربية، القاهرة، 1371هـ.

الخالق  عبد  محمد  تحقيق:  )286هـ(،  المبرد  يزيد  بن  محمد  العبا�ض  لأبي  المقت�سب:   -

ع�سيمة الطبعة الثانية، المجل�ض الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية، 1399هـ/1978م.

- مكة والمدينة في الجاهلية وع�سر الر�سول : للدكتور اأحمد اإبراهيم ال�سريف، الطبعة 
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الثانية، القاهرة، 1967م.

القيرواني )403هـ(، تحقيق: عبا�ض عبد  النه�سلي  الكريم  لعبد  ال�سعر:  الممتع في �سنعة   -

ال�ساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983م.

- من ا�سمه عمرو من ال�سعراء: لأبي عبد اهلل محمد بن داود بن الجراح )296هـ-909م(، 

تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن نا�سر المانع، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

1412هـ/ 1991م.

- من ن�سب اإلى اأمه من ال�سعراء: لمحمد بن حبيب )245هـ(، تحقيق: عبد ال�سالم هارون، 

لجنة التاأليف والترجمة والن�سر، القاهرة، 1370هـ/1951م )�سمن نوادر المخطوطات(.

- المنازل والديار: لالأمير اأ�سامة بن منقذ )488-584هـ(، تحقيق: م�سطفى حجازي، الطبعة 

الثانية، دار �سعاد ال�سباح، القاهرة، 1412هـ/1992م.

- المنتخب في محا�سن اأ�سعار العرب: المن�سوب للثعالبي، تحقيق: د. عادل �سليمان جمال، 

الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي، القاهرة،  1414هـ/1993م.

- منتهى الطلب من اأ�سعار العرب: جمع محمد بن المبارك بن ميمون )نحو 589هـ(، تحقيق 

الدكتور محمد نبيل طريفي، الطبعة الأولى، دار �سادر، بيروت، 1999م.

- المنثور البهائي: لعلي بن محمد بن خلف الهمذاني )414هـ(، تحقيق الدكتور عبد الرحمن 

الخيري  البابطين  �سعود  مركز  ن�سر  الأولى،  الطبعة  الهليل،  العزيز  عبد  بن  عثمان  ابن 

للتراث والثقافة، الريا�ض، 1422هـ/2001م.

- ِمَنُح الِمَدح: لأبي الفتح محمد بن محمد بن �سيد النا�ض )732هـ(، تحقيق: عفت و�سال 

حمزة، دار الفكر، دم�سق، 1407هـ/1987م.

عالم  فاروق،  تحقيق: خور�سيد  )245هـ(،  بن حبيب  لمحمد  قري�ض:  اأخبار  في  المنمق   -

الكتب، بيروت، 1405هـ/1985م.
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دار  )684هـ(،  القرطاجني  محمد  بن  حازم  الح�سن  لأبي  الأدباء:  و�سراج  البلغاء  منهاج   -

الغرب الإ�سالمي، الطبعة الثالثة، بيروت، 1986م.

الآمدي )370هـ(،  ب�سر  بن  الح�سن  القا�سم  تمام والبحتري: لأبي  اأبي  �سعر  بين  الموازنة   -

تحقيق: ال�سيد اأحمد �سقر، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، 1370هـ/1961م.

- مو�سوعة اأطراف الحديث النبوي ال�سريف: اإعداد: اأبي هاجر محمد ال�سعيد بن ب�سيوني 

زغلول، الطبعة الأولى، دار الفكر ودار الكتب العلمية، بيروت، 1410هـ/1989م.

- مو�سوعة التاريخ الإ�سالمي: للدكتور اأحمد �سلبي، الطبعة الأولى، مكتبة النه�سة الم�سرية، 

1990م.

- مو�سوعة ال�سعر العربي: ال�سعر العربي في �ستى ع�سوره ومناطقه منذ العهد الجاهلي حتى 

عهد النه�سة العربية الحديثة، اختارها و�سرحها وقدم لها: مطاع �سفدي، واإيليا حاوي، 

تحقيق: اأحمد قدامة، �شركة خي�ط للكتب والن�شر، بيروت، 1974م.

الفكر  دار  الطيب،  �سليمان  محمد  وتاريخية:  ميدانية  بحوث  العربية  القبائل  مو�سوعة   -

العربي، القاهرة، 1421هـ/2001م.

- مو�سيقى ال�سعر: للدكتور اإبراهيم اأني�ض، الطبعة الرابعة، مكتبة الأنجلو الم�سرية، 1972م.

- نزهة الخواطر وبهجة الم�سامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الح�سني )1314هـ(، 

مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر اآباد- الهند، 1981م.

ليفي  اإ.  بعناية:  )236هـ(،  الزبيري  اهلل  عبد  بن  الم�سعب  اهلل  عبد  لأبي  قري�ض:  ن�سب   -

بروفن�سال، الطبعة الثالثة، �سمن �سل�سلة ذخائر العرب، دار المعارف، م�سر، 1982م.

- ن�سر اللطائف في قطر الطائف: نور الدين اأبي الح�سن علي بن محمد الكيالني )907هـ(، 

تحقيق: عثمان محمود ال�سيني، الطبعة الأولى، نادي الطائف الأدبي، 1406هـ/1986م.

- الن�سر في القراءات الع�سر: لأبي الخير بن الجوزي )833هـ(، اأ�سرف على ت�سحيحه: علي 
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محمد ال�سباع، دار الكتب العلمية، بيروت، 1980م.

- نهاية الأرب في فنون الأدب: ل�سهاب الدين اأحمد بن عبد الوهاب النويري )733هـ اأو 

742هـ(، طبعة الإر�ساد الم�سرية.

- نهاية الأرب في معرفة اأن�ساب العرب: لأبي العبا�ض اأحمد القلق�سندي )821هـ(، ال�سركة 

العربية للطباعة، 1959م.

- نور القب�ض المخت�سر من »المقتب�ض في اأخبار النحاة والأدباء وال�سعراء والعلماء«: لأبي 

عبيد اهلل محمد بن عمران المرزباني )384هـ(، اخت�سره اأبو المحا�سن يو�سف بن اأحمد 

اليغموري )673هـ(، بعناية ُروُدْلف زلهايم، دار الن�سر فرانت�ض �ستاينر بفي�سبادن، المعهد 

الألماني لالأبحاث ال�سرقية، بيروت، 1384هـ/1964م.

- همع الهوامع في �سرح جمع الجوامع: لجالل الدين ال�سيوطي )911هـ(، �سرح وتحقيق: 

عبد ال�سالم هارون وعبد العال �سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، 1421هـ/2001م.

- الوافي بالوفيات: ل�سالح الدين خليل بن اأيبك ال�سفدي )764هـ(، تحقيق: مجموعة من 

المحققين، الطبعة الثانية، دار الن�سر فرانز �ستايز بڤي�سبادن، 1399هـ/1979م.

يحيى  عمر  تحقيق  )502هـ(،  التبريزي  علي  بن  ليحيى  والقوافي:  العرو�ض  في  الوافي   -

والدكتور فخر الدين قباوة، الطبعة الثالثة، دار الفكر، دم�سق، 1399هـ/1979م.

- الوح�سيات = الحما�سة ال�سغرى: لأبي تمام حبيب بن اأو�ض الطائي، تحقيق عبد العزيز 

الميمني، الطبعة الثالثة، �سل�سلة ذخائر العرب، دار المعارف، القاهرة، 1987م.

- الو�ساطة بين المتنبي وخ�سومه: للقا�سي علي بن عبد العزيز الجرجاني )392هـ(، تحقيق 

الكتب  اإحياء  دار  الثالثة،  الطبعة  البجاوي،  محمد  وعلي  اإبراهيم  الف�سل  اأبو  محمد 

العربية، عي�سى البابي الحلبي و�سركاه، القاهرة، 1960م.

- و�سف الخيل في ال�سعر الجاهلي: لكامل �سالمة الدق�ض، دار الكتب الثقافية، الكويت، 

1395هـ/ 1975م.
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دار  عبا�ض،  اإح�سان  د.  تحقيق:  )681هـ(،  بن خلكان  لأحمد  والعيون:  الأعيان  وفيات   -

�سادر، بيروت، 1397هـ/1977م.

مان: لأبي العبا�ض �سم�ض الدين اأحمد بن محمد بن اأبي بكر  - وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزَّ

بيروت،  �سادر،  دار  الرابعة،  الطبعة  عبا�ض،  اإح�سان  د.  تحقيق  )681هـ(،  َخِلّكان  بن 

2005م.

- وقعة �سفين: لن�سر بن مزاحم )212هـ(، تحقيق: عبد ال�سالم هارون، الطبعة الثالثة، مكتبة 

الخانجي، القاهرة، 1401هـ/1981م.

بيروت،  الجيل،  دار  طبعة  عطوان،  ح�سين  للدكتور  ونقد:  عر�ض  يزيد  بن  الوليد   -

1401هـ/1981م.
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الر�شائل الجامعية

دقة،  اإعداد: محمد علي  )ر�سالة دكتوراه(:  الإ�سالم  الجاهلية و�سدر  في  اأ�سد  بني  �سعر   -

باإ�سراف الأ�ستاذ الدكتور عبد الحفيظ ال�سطلي، جامعة دم�سق، 1411هـ/1991م.

- �سعراء تغلب، اأخبارهم واأ�سعارهم في الع�سر الجاهلي )ر�سالة دكتوراه(: اإعداد: علي اأبو 

زيد، باإ�سراف: الأ�ستاذ الدكتور عبد الحفيظ ال�سطلي، جامعة دم�سق، 1408هـ/1987م.

- �سعراء قبيلة طيئ، اأخبارهم واأ�سعارهم في الع�سرين الجاهلي والإ�سالمي )ر�سالة دكتوراه(: 

دم�سق  جامعة  ال�سطلي،  الحفيظ  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  باإ�سراف  حالو،  اأحمد  اإعداد: 

1412هـ/ 1992م.
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المراجع الأجنبية المترجمة اإلى العربية

الطبعة  واآخرون،  النجار  الحليم  عبد  ترجمة  بروكلمان،  كارل  العربي:  الأدب  تاريخ   -

الرابعة، دار المعارف، القاهرة.

ود.  فهمي حجازي،  د. محمود  ترجمة  �سزكين،  فوؤاد  للدكتور  العربي:  التراث  تاريخ   -

فهمي اأبو الف�سل، طبعة الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، 1977م.

- تاريخ الدولة العربية من ظهور الإ�سالم اإلى نهاية الدولة الأموية: يوليو�ض فلهوزن، ترجمة 

الدكتور محمد عبد الهادي اأبو ريدة، الطبعة الثانية، القاهرة، 1986م.

- تاريخ ال�سعوب الإ�سالمية: كارل بروكلمان، ترجمة د. نبيه اأمين فار�ض ومنير البعلبكي، 

دار العلم للماليين. بيروت، 1984م.

- تاريخ العرب: )مطول( فيليب حتي، مع د. اإدوارد جورجي ود. جبرائيل جبور، الطبعة 

الثالثة، دار الك�ساف بيروت، 1961م.

- تاريخ العرب العام: �سيديو،  نقله اإلى العربية عادل زعيتر، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1969م.

- دائرة المعارف الإ�سالمية: ت�سدير وترجمة عبد الحميد يون�ض واأحمد ال�سنتاوي، مطبعة 

المعارف، بيروت، 1882م.

اإح�سان عبا�ض واآخرين، بيروت،  - درا�سات في ح�سارة الإ�سالم: هاملتون جب، ترجمة 

1964م.

ومحمود  فار�ض  اأمين  نبيه  تعريب:  )1916م(،  لوي�ض  برنارد  تاأليف  التاريخ:  في  العرب   -

يو�سف زايد، دار العلم للماليين، بيروت، 1954م.

- الفتوحات العربية الكبرى: جون باجود جلوب، تعريب وتحقيق خيري حماد، مكتبة 
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المثنى، بغداد، 1963م.

- محمد في مكة: مونتجمري وات، تعريب: �سعبان بركات، المكتبة الم�سرية، 1952م.

 Lammens: S. J. la cite arabe de taif a la veille de L›Heigire )((.

المجالت والدوريات

- مجلة الم�سرق، الأب لوي�ض �سيخو، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 1898م، مقال بعنوان 

)من رم�ساء مكة اإلى م�سيف الطائف( بقلم الأب فردينان توتل الي�سوعي.

عدد  الثامن،  المجلد  بالهند،  الإ�سالمية  عليكره  بجامعة  الهندي  العلمي  المجمع  مجلة   -

رم�سان 1403هـ يونيو 1983م، مقال بعنوان )دالية اأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي(.

- مجلة العرب ال�سعودية. المجلد الثاني الجزء الخام�ض، �سفحة 406 وما بعدها، دار اليمامة 

للبحث والترجمة والن�سر.

- مجلة المقتطف، عدد مايو 1945م.

- مجلة المورد العراقية، العدد الأول من المجلد الرابع، �سفحة 145.

- مجلة المنهل، ال�سنة الرابعة 1358هـ، من �ض 174-176 ومن �ض 189-187.

لالأ�ستاذ محمد  مقال  ع�سر،  الخام�ض  المجلد  الإ�سكندرية،  الآداب، جامعة  كلية  مجلة   -

خلف اهلل اأحمد بعنوان )حكمة اأبي تمام(.

))( )ترجمت اجلزء اخلا�ض بالطائف؛ لأن الكتاب غري مرتجم(.
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